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

Javni razpisi
Gradnje
Št. 4305-72/2006

Ob-16896/07

Popravek
V razpisu za izvedbo projekta Daljinsko
upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem
ozemlju – sklop 1 in sklop 3, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 135 z dne 22. 12.
2006, Ob‑36094/06, se točki popravita in
pravilno glasita:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 6.
2007 ob 11. 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.
V ponudbi so veljavni vsi dokumenti, ki
so bili pridobljeni pred 8. 5. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 449/07

Ob-16826/07

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je zaključil
postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku, evidentiranem pod JN
04/06: »Dobava kabelske opreme za s.n. in

n.n. energetske kable, sklop št. 1: kabelska
oprema s.n. v izvedbi za SF6 postroje”«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-20/06 z dne
24. 2. 2006, Ob-4941/06 in v sklepih Državne
revizijske komisije, št. 018-424/06-42-3914 z
dne 19. 12. 2006 ter št. 018-062/07-42-0685
z dne 6. 3. 2007, brez izbire najugodnejšega
ponudnika, ker so bile vse tri ponudbe nepravilne, in naročila ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-16370/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: mag. Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-03, faks
02/521-10-07.
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: JN 01/2007.
II.5) Kratek opis: prehrambno blago po
sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 377.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN01/2007 1. sklop:
presno meso – junjetina, svinjina, teletina,
divjačina, drobovina: Pomurka mesna industrija d.d., kontaktna oseba: Igor Hodošček,
Panonska 11, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/514-85-26, faks 02/514-85-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 118.691,20 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. JN01/2007, 2. sklop:
presno meso – perutnina: Mir, mesna industrija d.d., kontaktna oseba: Terezija Balažic, Ljutomerska cesta 28/a, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 02/564-91-62, faks
02/561-17-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 34.311,70 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/2007, 3. sklop: zamrznjene ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4.027,40 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. JN01/2007, 4. sklop:
mesni izdelki – iz svinjskega, govejega, telečjega mesa in paštete: Mir, mesna industrija d.d., kontaktna oseba: Terezija Balažic, Ljutomerska cesta 28/a, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 02/564-91-62, faks
02/561-17-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 14.422,50 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. JN01/2007, 5. sklop:
mesni izdelki – iz piščančjega in purjega
mesa ter paštete: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Zdenka Godec, Potrčeva c.
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00,
faks 02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 15.635,10 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN01/2007, 7. sklop:
kruhi: Mlinopek d.d., kontaktna oseba: Erika Smodiš, Industrijska 11, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/534-16-20, faks
02/534-10-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 28.874,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN01/2007, 8. sklop: zamrznjeni pekarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska c. 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): 13.456,73 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. JN01/2007, 9. sklop:
sveže sadje: 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): 23.945,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN01/2007, 10. sklop:
suho sadje in lupinasto sadje: Era-SV d.o.o.,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-03-26, faks 03/896-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4.884,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN01/2007, 11. sklop: vloženo sadje: Era-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-03-26, faks
03/896-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4.056,71 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. JN01/2007, 12. sklop:
sveža 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): 40.796,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN01/2007, 13. sklop: zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o., kontaktna
oseba, Sonja Jerman, Moste 2f, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-75-10, faks
01/834-12-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 22.110,10 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. JN01/2007, 14. sklop: vložena zelenjava: Era-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-03-26,
faks 03/896-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6.685,49 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN01/2007, 15. sklop: olja
in maščobna živila, Era-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-03-26,
faks 03/896-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 10.008,84 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. JN01/2007, 16. sklop: testenine in različne jušne zakuhe: Era-SV
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-03-26, faks 03/896-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8.902,70 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN01/2007, 17. sklop:
moke: Era-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-03-26, faks
03/896-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2.726,20 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. JN01/2007, 18. sklop: riž,
kaše in kosmiči: Era-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-03-26,
faks 03/896-02-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9.521,02 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. JN01/2007, 19. sklop:
jajca in jajčni melanž: M.M. Kaučič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel.
02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5.935,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN01/2007, 20.
sklop: ostalo prehrambeno blago: 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): 57.403,58 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: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26803/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-16371/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: mag. Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-03, faks
02/521-10-07.
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: JN-05/2005.
II.5) Kratek opis: medicinski material
po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
333.600,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-05/2005, 2.
sklop: Nerazgradljiv šivalni material, podsklop 2-c: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kersnik, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2-c: 156,32 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-05/2005: 3. sklop: Adhezivni trakovi za zapiranje ran: Iris Med-
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narodna 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 269,40 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. JN-05/2005: 4. sklop: Mehanični spenjalniki za enkratno uporabo s
polnili; podsklop 4-a, podsklop 4-b, podsklop
4-d, podsklop 4-f; podsklop 4-p; podsklop
4-s; 5. sklop: Polnila za mehanični spenjalnik, kompatibilna z obstoječim inštrumentarijem za večkratno uporabo: podsklop 5-a,
podsklop 5-c: Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, kontaktna oseba: Miranda Angelovski, Šmartinska cesta 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/401-18-00, faks
01/401-18-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4-a: 922,18 EUR;
4-b: 86.762,62 EUR; 4-d: 12.910,46 EUR;
4-f: 6.032,94 EUR; 4-p: 1.158,18 EUR;
4-s: 909,74 EUR; 5-a: 22.579,57 EUR; 5-c:
20.01 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. JN-05/2005: 4. sklop: Mehanični spenjalniki za enkratno uporabo s
polnili; podsklop 4-i, podsklop 4-j, podsklop
4-n, podsklop 4-t, 5. sklop: Polnila za mehanični spenjalnik, kompatibilna z obstoječim inštrumentarijem za večkratno uporabo,
podsklop 5-b: MM Surgical d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bajc, Galjevica 81, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-21-56, faks
01/436-00-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4-i: 1.404,01 EUR; 4-j:
1.861,65 EUR; 4-n: 535,74 EUR; 4-t: 959,25
EUR; 5-b: 15.443,14 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. JN-05/2005: 6. sklop: Intraokularne leče – hidrofobne akrilne, single piece izvedba; 8. sklop: Intraokularne
leče – hidrofilne akrilne, single piece izvedba; 9. sklop: Noži za operacijo sive mrene: podsklop 9-a1, podsklop 9-b; podsklop
9-a2: Biokorb d.o.o., kontaktna oseba: Daniel Petrovič, Prežihova 2, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 01/430-31-18, faks
01/47-44-724.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6: 34.392,00 EUR; 8:
11.106,00 EUR; 9-a1: 1.341,30 EUR; 9-b:
1.420,20 EUR; 9-a2: 815,20 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. JN-05/2005: 7. sklop: Intraokularne leče – hidrofobne akrilne, multi
piece; 9. sklop: Noži za operacijo sive mre-

ba: Dolenc Janez, Dragonja vas 1a, 2326
Cirkovce, Slovenija, tel. 02/78-90-106, faks
02/78-90-107.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
64.992,00 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop B: Čevljarstvo, rokavičarstvo in
zaščita Dolenc Janez s.p., kontaktna oseba: Dolenc Janez, Dragonja vas 1a, 2326
Cirkovce, Slovenija, tel. 02/78-90-106, faks
02/78-90-107.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
119.184,00 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop C: Čevljarstvo, rokavičarstvo in
zaščita Dolenc Janez s.p., kontaktna oseba: Dolenc Janez, Dragonja vas 1a, 2326
Cirkovce, Slovenija, tel. 02/78-90-106, faks
02/78-90-107.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
32.087 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop D: Čevljarstvo, rokavičarstvo in
zaščita Dolenc Janez s.p., kontaktna oseba: Dolenc Janez, Dragonja vas 1a, 2326
Cirkovce, Slovenija, tel. 02/78-90-106, faks
02/78-90-107.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
14.375,00 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop A – 3,
sklop B – 2, sklop C – 2 in sklop D – 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob‑31619/06 dne 17. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2007.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

ne: podsklop 9-a1, podsklop 9-d; 10. sklop:
Irigacijska raztopina za operacijo sive mrene; 11. sklop: Viskoelastična substanca;
podsklop 11-a: Oktal Pharma d.o.o., Podružnica v Ljubljani, kontaktna oseba: Irena Horvat-Žnidaršič, Podutiška 92, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/519-29-22, faks
01/519-29-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7: 48.234,00 EUR;
9-d: 1330,35 EUR; 10: 2.592,00 EUR; 11-a:
634,28 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-05/2005 11.
sklop: Viskoelastična substanca: podsklop
11-b, podsklop 11-c; 12. sklop: Intraokularni
obročki: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Milan Jurenec, 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 11-b: 34.000,00 EUR;
11-c: 2.340,00 EUR; 12: 1.250,00 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: JN-05/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 120-121, Ob-36823/05
z dne 30. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-16383/07
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Geršak, Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-45-41, faks
01/291-48-33, elektronska pošta: bojan.
gersak@slo-zeleznice.si, internetni naslov:
www.slo-zeleznice.si.
II.5) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop A: 2400 parov – čevlji nizki brez
zaščitne kapice z grobim podplatom,
– sklop B: 2400 parov – čevlji povišani
zimski delovni brez zaščitne kapice,
– sklop C: 1100 parov – čevlji povišani
letni delovni brez zaščitne kapice,
– sklop D: 500 parov – čevlji visoki delovni z zaščitno kapico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55.000.000,00 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena 70 točk,
2. rok dobave 20 točk,
3. rok plačila 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop A: Čevljarstvo, rokavičarstvo in
zaščita Dolenc Janez s.p., kontaktna ose-
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Ob-16458/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano 220-1/04 – obdobje 1. 4. 2007 – 30. 9.
2007.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava živil in materiala za prehrano za naročnika v navedenem obdobju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 584.209,64 EUR/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 -objava v Ur. l.
RS, št. 81-84/04 z dne 30. 7. 2004: Kmetijska zadruga Vipava z.o.o., Goriška cesta 13,
5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/36-44-300,
faks 05/36-44-311.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.208,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 220-1/04 – objava
v Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.997,05 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. 220-1/04 – objava
v Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82.071,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Kras d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-03-00, faks 05/731-03-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13.145,87 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Ledo
d.o.o., Moste 2f, 1218 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/563-22-76, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.195,75 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 220-1/04 – objava
v Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004:
Mariva d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/671-10-21, faks
05/677-10-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.815,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 220-1/04 – objava
v Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004:
MIP d.d., Panovška cesta 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00, faks
05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.544,53 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mogota
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-41-00, faks 03/425-41-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9.746,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Pecivo d.d.,
Rejčeva ulica 26, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-83-00, faks 05/333-20-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 518,76 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. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84/04 z dne 30. 7. 2004: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/366-60-90, faks
01/360-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.024,29 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mlinotest
d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00, faks 05/364-45-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21.763,38 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. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84/04 z dne 30. 7. 2004: Peloz
d.o.o., Loke 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/300-28-90, faks 05/300-28-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75.504,31 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/749-01-00, faks 02/749-01-00.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.122,61 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 220-1/04 – objava
v Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004:
Uroš Cej s.p., Cesta na Čuklje 46, 5290
Šempeter, Slovenija, tel. 05/303-57-69, faks
05/393-74-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.945,22 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. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS; št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: ŽITO d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9.977,74 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 167.541,69 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: 14.
3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20730/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2007.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-16900/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
kontaktna oseba: doc. dr. Miha Humar, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/423-11-61, faks 01/423-50-35, elektronska pošta: miha.humar@bf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33111000-1.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
rentgenskega flouroscenčnega spektrometra (XRF).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62.500,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 9.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.12.11.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje računovodskih
storitev.
II.5) Kratek opis: izvajanje računovodskih storitev za potrebe Osnovne šole
Bežigrad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62.301,79 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 80 točk,
– reference do 10 točk,
– plačilni rok do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: RE Plus d.o.o., kontaktna oseba: Stane Kralj, Gospodinjska 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-40-34,
faks 01/500-40-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56.550,00 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: 5722/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 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‑37192/06.
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: 1. 6. 2007.
Osnovna šola Bežigrad

Merila
Ponderiranje
1. Cena
60
2. Možnost uporabe že razvitih
aplikacij
20
3. Opcijska dodatna oprema
20
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. D/124/07: ROFA
d.o.o., kontaktna oseba: Denis Topolovac,
Jelice Jug 25, 10290 Zaprešić, Hrvaška, tel.
+385/1/33-57-321, faks +385(0)1/33-12-560,
elektronska pošta: rofa@zg.t-com.hr.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62.500 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. D/124/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 30. 5. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta

Storitve
Ob-16443/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Samo Tevž, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 72.20.00.00-7, dodatni predmeti:
72.26.20.00-9,
72.26.70.00-4,
72.31.80.00‑7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: javno naročilo
št. 430-23/2007.
II.5) Kratek opis: zagotavljanje delovanja, vzdrževanja, nadgradenj in dopolnitev ter razvoja novih modulov Carinskega informacijskega sistema (SICIS).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.700.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– čas usposabljanja izvajalca (maksimalno število točk – 20),
– cena ponudbe (maksimalno število
točk – 80).
Izbere se tistega ponudnika, ki zbere
največje število točk. Če več ponudnikov
zbere enako število točk, se izbere ponu-

dnika, ki ponudi krajši čas oziroma manj dni
za svoje usposabljanje. Če več ponudnikov
zbere enako število točk in ponudi enak čas
za svoje usposabljanje, se izbira ponudnika
izvede po vrsti glede na podlagi nižje ponujene cene za C3, C4, C2, C1 in C5.
Merilo čas usposabljanja izvajalca je čas
izražen v koledarskih tednih (7 dni) od podpisa pogodbe do prevzema samostojnega
izvajanja nalog vzdrževanja obstoječe programske opreme SICIS (naloga 2) in operativnih del za zagotavljanje delovanja SICIS
(naloga 3b). Ponudnik v ponudbi navede
število tednov (najmanj 1 teden), ki jih potrebuje za prevzem samostojnega izvajanja
nalog 2 in 3b.
Pri izračunu števila točk po tem kriteriju
se upošteva:
A = število tednov iz veljavne ponudbe
ponudnika, ki je ponudil najkrajši čas usposabljanja
B = število tednov iz priložene ponudbe
Število točk = A/B*20
Ponudnik v svoji ponudbi navede cene
delovne ure (60 minut) za izvajanje nalog
različne zahtevnosti: visoko strokovna dela
(C1), strokovna dela (C2), visoko zahtevna
dela (C3), zahtevna dela (C4) in stalna pripravljenost (C5). Ceno ponudbe izračuna
ponudnik po naslednji formuli, ki upošteva
predvideni obsega in zahtevnosti del:
Cena ponudbe = 3.539xC1 + 12.804xC2
+ 18.285xC3 + 17.185xC4 + 9.816xC5
Pri izračunu števila točk po tem kriteriju
se upošteva:
A = cena ponudbe iz veljavne ponudbe
ponudnika, ki je ponudil najnižjo
B = cena ponudbe iz priložene ponudbe
Število točk = A/B*80
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ZZI d.o.o., kontaktna oseba: Anka Zorko,
Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/53-03-310, faks 01/53-03-340,
elektronska pošta: anka.zorko@zzi.si, internetni naslov: www.zzi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe znaša
2.624.317,98 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-23/2007-18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 5. 2007.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-16763/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bežigrad, kontaktna oseba:
Nataša Centa, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-75-50, faks
01/280-75-53.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
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Ob-16899/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Mariboru, kontaktna
oseba: Zora Lavič, Sodna ulica 14, 2503
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-73-17 ali
234-72-74, faks 02/234-73-06, elektronska
pošta: zora.lavic@sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev fizičnega varovanja za sodno stavbo Okrožnega sodišča v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30.000.000,00 SIT ali 125.188 EUR
za dve leti.
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. Su 040801/2006: Protect – Infra d.o.o., kontaktna oseba: Zdrav-
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ko Podgornik, Partizanska cesta 36, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-99-05, faks
02/234-99-19.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,20 EUR
ura varovanja, najvišja ponudba 7,20 EUR
ura varovanja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob‑32243-06 z dne 17. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-16423/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI‑1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, v roke: Alenka Rome,
e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
rtvslo.si/razpisi.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: SD/HD video-avdio matrični preklopnik in modularna oprema.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Slovenija.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: SD/HD video-avdio
matrični preklopnik in modularna oprema.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32321200.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 15. 6. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 1126-7

lo o javnem naročilu po odprtem postopku
za nakup zdravil za uporabo v veterinarski
medicini in skladiščenje ter obnavljanje teh
zdravil v skladišču ponudnika.
Naročniku v tem postopku ni bila predložena nobena ponudba.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 418/07

Ob-16369/07
Podaljšanje rokov

V javnem naročilu za nakup srčnih spodbujevalnikov in elektrod, objavljenem v Glasilu EU 2007/S 75-091873 z dne 18. 4. 2007
in Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4.
2007 Ob-11287/07 se popravijo naslednje
točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Vsi dokumenti, ki bi bili veljavni na dan
5. 6. 2007, bodo veljavni tudi za novi rok
odpiranja ponudb.
Klinični center Ljubljana
Ob-16823/07
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za nabavo verig in
pribora za transporterje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007,
Ob-11071/07, se spremenijo navedbe pod
točkami objave kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikaciji
in dopolnilne dokumentacije:
Roki za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 10.15; v sejni sobi RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje.
Naročnik bo organiziral ogled v torek,
dne 12. 6. 2007 od 10. do 11. ure v skladišču Rudnika Hrastnik, Ulica prvoborcev
1a, Hrastnik.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-16824/07

Ob-16830/07

Obvestilo

Popravek

Naročnik, Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, je v Uradnem listu RS, št. 38, dne
26. 4. 2007, Ob-12027/07, objavil obvesti-

V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
živil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43
z dne 18. 5. 2007, Ob-14265/07 je prišlo do
navedbe datuma javnega odpiranja za dne

25. 6. 2007. Ker je tega dne državni praznik,
je pravilni datum javnega odpiranja 21. 6.
2007 ob 10. uri v prostorih Vrtca Trnovo,
Kolezijska 11, 1000 Ljubljana. Prav tako je
v objavi prišlo do napake pri navedbi kraja
dobave.
Tako se objava v točkah:
II.1.2) glavni kraj dobave: Vrtec Trnovo,
Kolezijska ulica 11 in Karunova 16a, Ljubljana.
IV.3.8) popravi tako, da se glasi: 21. 6.
2007 ob 10. uri; Vrtec Trnovo, Kolezijska 11, 1000 Ljubljana.
Vrtec Trnovo
Ob-16831/07
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
živil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45
z dne 25. 5. 2007, Ob-15103/07 je prišlo do
napak pri navedbi telefonskih številk, faksa
in internetnega naslova, ter napake pri navedbi zneska za 1. skupino živil.
Tako se objava v točkah I.1) in II.1.3)
pravilno glasi:
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro,
Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana Šmartno, Slovenija, kontaktna(-e) točka(‑e): Maja
Stepančič, Stanka Šorn, v roke: tajništvo
šole, tel. 01/511-06-18, faks 01/511-63-86,
e-pošta: maja.stepancic@guest.arnes.si,
stanka.sorn@guest.arnes.si.
Spletni naslov: http://www2.arnes.si/
~osljsmart1s/.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil v znesku 195.000,00
EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 23.500,00 EUR.
Osnovna šola Šmartno
pod Šmarno goro
Št. 5/07
Ob-16453/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Žetale, Žetale 5, 2287 Žetale, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jože Krivec,
tel. 030/922-027, tel. 02/795-32-83, e-pošta:
info.zetale@zetale.si, faks 02/795-32-85.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gasilsko društvo,
– drugo: zaščita in reševanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava nadgradnje gasilskega orodnega vozila GVC 24/50 po tipizaciji GZS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Žetale 5.
Šifra NUTS: SI 002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava nadgradnje gasilskega orodnega
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vozila GVC 24/50 po tipizaciji GZS – na
vozilu IVECO TRACER.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34139000-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
8 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik za dvig razpisne dokumentacije plačati stroške le te v višini 40 € na transakcijski račun Prostovoljnega gasilskega
društva Žetale štev: s pripisom namena plačila: »razpisna dokumentacija za izdelavo
gasilske nadgradnje gasilskega orodnega
vozila GVC 24/50 po tipizaciji GZS – na vozilu IVECO TRACER.
Ponudnik mora predložiti bianco menico
za resnost ponudbe v višini 6.000 € skupaj
s pooblastilom za izpolnitev bianco menice.
Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku
bančno garancijo brez zadržkov ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbenih obveznosti (skupaj
z DDV), najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodb od strani naročnika. Pogodba
se sklepa z odložnim pogojem, da postane
veljavna še le s predložitvijo garancije za
dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj
navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za
izvedbo predmeta naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register: v skladu s prvim odstavkom 43. člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo
v skladu s predpisi države članice, v kateri
je registriral dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register. Informacije in
formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje
izpolnjevanja zahtev: V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJN-2, mora ponudnik
predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju
ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali
članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri
imajo svoj sedež, opravljali storitev, ki je
predmet naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne
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organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to ali so zaposleni pri
gospodarskem subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih,
ki so odgovorni za nadzor kakovosti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena

Ponderiranje
80 točk

		
najnižja cena
Cena =		------------------------------- X 80
		
ponujena cena
2. reference
3. plačilni pogoji

10 točk
10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 13. uri; v prostorih Gasilskega
doma Žetale, Žetale 5, 2287 Žetale.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Prostovoljno gasilsko društvo Žetale
Ob-16456/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija Državni zbor,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana, 1000 Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): oddelek-tiskarna, tel. 01/478-97-45, v roke: Iztok Potočnik, e-pošta: iztok.potocnik@dz-rs.si, faks
01/478-98-76.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dz-rs.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje fotokopirnih strojev
in zagotavljanje rezervnih delov.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje fotokopirnih strojev in zagotavljanje rezervnih delov za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50313100.
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: vzdrževanje fotokopirnih strojev in zagotavljanje
rezervnih delov za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 190.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Potrebno je predložiti:
a) garancijo banke v višini 5% od ponudbene vrednosti za resnost ponudbe,
b) podpisano izjavo banke, da bo dala
garancijo za dobro kvaliteto in izvedbo del v
pogodbenem roku, ki jo bo izbrani izvajalec
moral predložiti v 10-tih dneh po sklenitvi
pogodbe, v višini 10% pogodbene vrednosti za čas trajanja pogodbe, podaljšan za
en mesec.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: storitev se obračunava enkrat
mesečno. Rok za plačilo je najmanj 30 dni
od prejema računa.
IIIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: 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:
DZ-044-04/2007-03/2.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2007 do
9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 10. uri; prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: način vlaganja
in podatek o skrajnem roku za vložitev pritožb je naveden v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Republika Slovenija
Državni zbor

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).
8. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – licenca za opravljanje
energetske dejavnosti, ki jo je izdala Javna
agencija RS za energijo (ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti dokazila, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež).
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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.
III.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 ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – za vsako
naročilo posebej (Obrazec) – ponudnik
lahko predloži reference tudi na svojem
obrazcu, ki pa mora vsebovati vse podatke
in določbe, ki so navedeni na obrazcu 6a
razpisne dokumentacije.
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.

Ob-16461/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Hrastovec-Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart, Slovenija, tel.
00386/2/729-35-42, v roke: Alenka Stolnik, e-pošta: ��������������������������
zavod@hrastovec.org, faks
00386/2/729-35-66.
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 električne energije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
– Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22,
2230 Lenart; MM: 181082,
– Vodovod Hrastovec; MM: 1708,
– Vodovod Vratja vas BŠ; MM: 185881,
– Trate-grad-skladišče,Trate 7; MM:
181083, MM: 185880,
– Enota Voličina s pralnico, Sp. Voličina
88b; MM: 226280,
– Poslovni prostori Peserl Ivan, Apače
30, 9253 Apače; MM: 70441, MM: 185877,
– Prostori občina Gornja Radgona, Lackova 17, 9250 G. Radgona; MM:
162333,
– VD Ščavnica, Ščavnica 65a, 2233 Sv.
Ana; MM: 67690,
– Prostori stare OŠ, Trnovska vas BŠ,
2254 Trnovska vas; MM: 188671,
– Počitniški objekt Čatež, hišica 57,
Topliška c. BŠ, 8250 Brežice; MM:5507,

– Brunarica Kope, Legen BŠ, 2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu; MM: 10438.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
dobava električne energije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.300.000 kWh.
Ocenjena vrednost brez DDV: 100.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 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, da je 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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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), 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).
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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: 18/2007.
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:
12. 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
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; Dobava električne energije.
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: 23. 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: 23. 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. 00386(0)1/234-28-00,
faks 00386(0)1/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka
oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko
bila povzročena škoda zaradi ravnanja
naročnika, 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
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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. 2. P 1:10995,
3. P3: 7141998,
4. P3:00000003.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-16664/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
v roke: Skupina za javna naročila, faks
00386/2/331-15-33.
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:
– zdravje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: kohlearni implantati – polževi vsadki
in govorni procesorji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
kohlearni implantati – polževi vsadki in
govorni procesorji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33185200.
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: v razpisni dokumentaciji – specifikacija zahtev
naročnika.
Ocenjena vrednost brez DDV: 84.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 75-dnevni plačilni rok od

datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega 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:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
– da ima potrdilo Agencije RS za zdravila
in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, likvidacije
ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da transakcijski račun(i) v preteklih 6
mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za samostojne podjetnike) oziroma da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih
6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako
0 (velja za pravne osebe in gospodarske
družbe).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da zagotavlja vse razpisane vrste in
količine blaga;
– da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v »Specifikaciji zahtev naročnika« in v prilogi
k specifikaciji zahtev naročnika: Tehnične
zahteve;
– da bo dostava ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo in poskrbljeno za odvoz
celotne embalaže, ki je predmet dostave
blaga;
– da bo dobavni rok največ 14 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
– da imajo vse ponujene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo ponudnik na zahtevo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle
iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina
o skladnosti -za artikle iz razredov l-s, l-m,
IIa, llb in III);
– da bo zagotovil brezplačno uporabo
programske opreme za nastavitev vseh razpisanih vsadkov ter nudil naročniku strokovno-tehnično podporo.
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:
27. 6. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2007 do
13. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 12.30; v pisarni vodje nabave medicinskega zdravstvenega potresnega materiala, Natalija Kampuš, univ. dipl. ekon.,
zgradba Uprave.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-16667/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zveza mariborskih športnih društev Branik,
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 041/391-891, v roke: Alojz Križman,
e-pošta: alojz.krizman@zveza-msdbranik.si,
faks 02/250-82-73.
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: športno društvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža sedežev na osrednjem prireditvenem stadionu v Ljudskem vrtu v Mariboru.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000.
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: 7600
sedežev s stojalom ali konzolo, pritrdilnimi
elementi in montažo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 190.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek – dobava stolov: 15. 9. 2007, zaključek – montaže: 15. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 12.500 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% od pogodbene vrednosti izvedbenih del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu s pogodbo: 20% v 30
dneh po podpisu pogodbe, 40% ob zaključku
montaže na osnovi prevzemnega zapisnika
in 40% do 31. 12. 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
vzorec sedeža z montiranim stojalom in pritrdilnimi elementi na AB stopnico.
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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu - izpisek iz sodne ali druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti - obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva za
pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
Davčni urad.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– družbe - BON1,
– samostojni podjetniki - potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
tri mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam
podizvajalcev.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. ponudbena cena
70
2. reference
15
3. kvaliteta glede na standarde
in predpise
10
4. garancijski rok
5
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
0033/S 265 – 265233 z dne 13. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: razpisna dokumentacija.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
11. 6. 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.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 13. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščene osebe ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil: 45.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razen objave,
obvezno upoštevati razpisno dokumentacijo.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Komisija naročnika, Mladinska
ulica 29, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta:
marjana.meznar@zveza-msdbranik.sitel.
tel. 031/320-198, faks 02/250-82-73.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 8 dni po vročitvi
sklepa o izbiri ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Zveza mariborskih športnih društev
Branik
Ob-16673/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, v roke: Katarina Novak, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija.
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: nakup opreme za HD postprodukcijsko verigo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje; javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup opreme za HD postprodukcijsko
verigo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32211000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 30. 9. 2007 v višini 8.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0046.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0046.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0046.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
JN-B0046.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0046.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
JN-B0046.
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-B0046.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS) ali
opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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 (odprti postopek): 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija – Kolodvorska 2, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da: pristotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom 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, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Javni
zavod RTV Slovenija, Komercialna služba, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
tel. +386/1/475-21-92,faks+386/1/475-21-86,internetni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-16675/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, v roke: Katarina Novak, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija.
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: dobava in vgradnja dveh video

režij in centralnega video/avdio preklopnega sistema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Državni zbor Republike Slovenije.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in vgradnja dveh video režij in
centralnega video/avdio preklopnega sistema v prostorih Državnega zbora RS.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32321200.
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:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 30. 9. 2007 v višini 8.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0039.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0039.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0039.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public Procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0039.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0039.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0039.
IIIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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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: JN-B0039.
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
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 (odprti postopek): 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 9. uri. Pristotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Javni zavod RTV Slovenija, Komercialna služba,
Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, tel.
+386/1/475-21-92, faks: +386/1/475-21-86,
internetni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora ustrezno izpolnjevati vse
pogoje iz 41. do 45. člena ZJN-2, navedene
v tej točki; za njihovo izpolnjevanje mora
predložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od njih.
Ponudnikove izjave so sestavni del razpisne dokumentacije in morajo biti izpolnjene
v skladu z navodili, navedenimi pod vsako
izjavo oziroma obrazcem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila
o tem naročilu,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima ponudnik pogodbeni odnos s
proizvajalcem ponujene opreme,
– da je ponudnik pooblaščeni serviser
oziroma ima urejen pogodbeni odnos s pooblaščenim serviserjem ponujene opreme
za območje Republike Slovenije,
– da razpolaga z najmanj 1 certificiranim
strokovnjakom za ponujeno strojno opremo po posameznem sklopu, zaposlenim
pri njem v Republiki Sloveniji za nedoločen
čas.
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: JNVV 3239/2007.
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:
26. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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: 30. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali prijavnem odpiranju ponudb, se bodo

Ob-16676/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Banka Slovenije, Slovenska cesta 35,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mitja Anžur, e-pošta: hw2007@bsi.si,
tel. 471-91-42.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.bsi.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): Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, 1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče, tel.
471-95-40, faks 471-97-30.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35,
1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup strojne opreme za podporo
pisarniškemu poslovanju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Banka Slovenije,
Slovenska cesta 35, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje; javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
specifikacija razpisane strojne opreme:
– 157 kosov osebnih računalnikov,
– 177 kosov monitorjev 20",
– 45 kosov notesnikov,
– 25 kosov dodatne opreme za notesnike.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osebni računalniki
1) Kratek opis osebni računalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
3) Količina ali obseg: 157 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 30.
10. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Monitorji
1) Kratek opis: LCD monitorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
3) Količina ali obseg: 177 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 30.
10. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Notesniki
1) Kratek opis: notesniki in dodatna oprema za notesnike.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
3) Količina ali obseg:
45 kosov notesnikov,
25 kosov dodatne opreme za notesnike.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 30.
10. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1): Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 270.000,00
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija:
1. za resnost ponudbe,
2. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izbrani dobavitelj),
3. odpravo napak v garancijskem obdobju (izbrani dobavitelj).

Stran

Stran

4314 /

Št.

51 / 8. 6. 2007

morali izkazati s pisnim pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s strani odgovorne
osebe ponudnika (tudi v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama).
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 javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 234-28-00, faks
234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Banka Slovenije
Ob-16723/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica,
Slovenija, tel. 386/4/533-75-00, v roke: Liza
Kokalj, e-pošta: liza.kokalj@guest.arnes.si,
faks 386/4/533-75-55.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov za potrebe šolske kuhinje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kranjska cesta 27,
4240 Radovljica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za potrebe šolske prehrane.
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: Zmrznjeni program – sadje in
zelenjava.
1) Kratek opis: enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 15330000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: čaji in suho sadje
1) Kratek opis: enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 15330000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 3
Naslov: jajca
1) Kratek opis: enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612500.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 8
Naslov: Ostalo prehrambno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Konzervirano sadje in sadni sirupi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
Naslov: Sladoled
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 12
Naslov: Sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.

Sklop št. 13
Naslov: Mlevski izdelki in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 14
Naslov: Zmrznjeni program, testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 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. skupina blaga: zmrznjeni program-sadje in zelenjava,
2. skupina blaga: čaji in suho sadje,
3. skupina blaga: jajca,
4. skupina blaga: kruh in pekovski izdelki,
5. skupina blaga: meso in mesni izdelki,
6. skupina blaga: mleko in mlečni izdelki,
7. skupina blaga: perutninsko meso in
izdelki,
8. skupina blaga: ostalo prehrambeno
blago,
9. skupina blago: ribe,
10. skupina blaga: konzervirano sadje in
sadni sirupi,
11. skupina blaga: sladoled,
12. skupina blaga: sadje in zelenjava,
12.1. podskupina: krompir,
13. skupina blaga: mlevski izdelki in testenine,
14. skupina blaga: zmrznjeni program, Ocenjena vrednost brez DDV:
335.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: 1. 9. 2007, zaključek: 31. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
42.in43. členZJN-2.
Vpis v sodni register ali v drug register
za s.p. ali kmete.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Obrazec BON 1/P.
b) Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe.
c) Izjavo, daje pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena). Potrdila iz točke
a) do c) mora ponudnik predložiti, če jih
naročnik zahteva v času ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le
ustrezne izjave.
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Reference: ponudnik navede vsaj
5 referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo
priznal referenco, če so bile dobave, ki jih
ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v
času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga
navaja, se mora nanašati na enak ali večji
velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je
naročnikov. Ponudnik mora priložiti potrdila
naročnikov storitev, kijih navaja, daje storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno
in v dogovorjenih rokih.
b) Tehnična opremljenost: ponudnik poda
pisno izjavo, da ima ustrezen vozni park za
prevoz prehrambenih artiklov in da ima uveden HACCP sistem, da bo dobavljal artikle v
ustrezni embalaži in z ustrezno deklaracijo.
c) Dobavitelji morajo dobavljati živila
vsak delovni dan.
d) V primeru reklamacije je dobavitelj
dolžan pripeljati ustrezno živilo naročniku v
roku 2 ur po prejemu reklamacije.
e) Dobavitelj je dolžan posredovati na
zahtevo naročnika enkrat letno 3 vzorce živil
za mikrobiološko analizo.
f) Ponudniki morajo na zahtevo naročnika predložiti določene vzorce na preizkušnjo.
g) Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika prevzeti rabljeno embalažo.
h) Prospektni ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev.
V primeru skupne ponudbe, ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka. odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

Število možnih podaljšanj: 3.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami 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 01 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 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40,00 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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 (odprti postopek): 24. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 12. uri v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana

Merila
1. cena
2. celovitost ponudbe
3. kakovost (certifikat)
4. dodatne ugodnosti
5. reference

Ponderiranje
60
15
10
10
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:
25. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: po vložitvi ponudbe na račun šole št. 01302-6030677239
pri UJP.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: 1. 8.
2007 ob 7.30, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, če predložijo 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:
1. 6. 2007.
Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica
Št. 435/07
Ob-16725/07
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: tajništvo Komercialnega 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 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: mleko in mlečni izdelki.
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 mleka in mlečnih izdelkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.50.00.00-3.
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: predmet javnega naročila je nakup mleka in
mlečnih izdelkov (razdeljen na 3 sklope):
obseg in okvirne letne količine, so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo
sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še največ za trikratno
obdobje.
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Št. 01-30/2007
Ob-16727/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Študentski domovi,
kontaktni osebi: Smiljan Strmšek in Darja
Kukovičič, Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-84-200, faks
02/22-84-233, elektronska pošta: umsd@
uni-mb.si, internetni naslov: http://www.
uni-mb.si/podrocje.aspx?id=222.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-B-O/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme študentskih
sob in spremljajočih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Študentski domovi – naselje Gosposvetska, DOM 4.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmeti:
36.13.31.21-6, 36.13.31.23-0, 36.13.31.00‑3,
35.14.00.00-4, 36.13.33.10‑8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5000 EUR in
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%.
III.2.1.A) Osnovna sposobnost – obvezna dokazila:
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 de-
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javnost 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.
III.2.1.B) Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:
1. 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.
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.
Dokazila pod točko A: pod zaporedno
številko 1, 2, 3 in 4 ponudnik predloži izjavo
in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.(OBR-4 in OBR-5).
Dokazila pod točko B: pod zaporedno
številko 1 in 2 ponudnik predloži izjavo
(OBR-4).
III.2.1.C) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah, mora priložiti potrdila vseh
bank, pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa.
2. da ponudnik nudi najmanj 30‑dnevni
plačilni rok.
III.2.1.D) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila že dobavljal in montiral
opremo za študentske, dijaške domove, ki
obsegajo v znesku najmanj 150.000 EUR.
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika.
2. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. da je sposoben izvesti dobavo in montažo pohištva v roku 2 mesecev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da je ponudnik vsaj 30% del sposoben
izvesti z lastnimi delavci.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-B-O/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 16. 7.
2007;
http://www.uni-mb.si/podrocje.
aspx?id=222.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 10. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 7. 2007
ob 14. uri; Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, Maribor – sejna soba.
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: Smiljan Strmšek, Darja Kukovičič, Univerza v Mariboru Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/22-84-210,
02/22-84-215.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2007.
Univerza v Mariboru,
Študentski domovi
Št. 437/07
Ob-16728/07
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) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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.
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: nakup pisarniškega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup pisarniškega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-0.
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: predmet javnega naročila je nakup pisarniškega
materiala (razdeljen na 3 sklope): obseg in
okvirne letne količine, so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da; pogodba bo sklenjena
za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še največ za dvakratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 3.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami 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 01 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 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 8. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40,00 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 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.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 24. 7. 2007, zaključek 30. 10.
2007.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetku pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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: da.
Cena: 48 EUR; 1 dan pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR: 0110 0603
0926 630, sklic 00 230707 ali na blagajni
ZZV Maribor.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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: do 30. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 11. uri; ZZV Maribor, Prvomajska
1, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje Komercialnega sektorja Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-16744/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-255, e-pošta: zdenka.letonja@
zzv-mb.si, faks 02/45-00-225.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v
roke: Marjana Predan, tel. 02/45-00-253,
e-pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, faks
02/45-00-225.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v
roke: Marjana Predan, tel. 02/45-00-253,
e-pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, faks
02/45-00-225.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava požarnega zida.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: skupaj
64.000,00 EUR.

Stran

Ob-16764/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom upokojencev Izola/Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22, 6310 Izola, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Aleš Kovač, v
roke: Aleš Kovač, tel. 05/61-00-200, e-pošta: duizola@siol.net, faks 05/64-15-211.
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: živila – po skupinah.
Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil naročnik: B-1/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Izola, Slovenija.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: živila – po skupinah, v vrednosti 358.770,00
EUR brez DDV.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
Sklop št. 1
Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št. 2
Kratek opis: kruh in pecivo.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Kratek opis: sveža zelenjava, sadje in
jajca.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Kratek opis: zamrznjena zelenjava, sadje
in ribe.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Kratek opis: sadni sokovi.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
Kratek opis: krompir.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
Kratek opis: meso.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
Kratek opis: perutnina.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
Kratek opis: mesni izdelki.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
Kratek opis: sveže ribe.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
Kratek opis: zamrznjeni polizdelki slaščic
in testa.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
Kratek opis: jajčne testenine.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13
Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
15 mesecev od oddaje naročila; začetek
1. 9. 2007, zaključek 30. 11. 2008.
II.3.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni in pravni 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:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu – pisna izjava ponudnika
oziroma izpisek iz sodne ali druge evidence,
če ima sedež zunaj RS;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti, na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – pisna izjava ponudnika oziroma izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, če ima sedež zunaj RS;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (velja za pravne osebe) ni bil pravno-
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močno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2
– pisna izjava oziroma potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje ali drugega pristojnega organa, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, če ima sedež zunaj
RS;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen ali posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali, da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež; ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; ni storil velike strokovne napake iz
področja predmeta javnega naročila – pisna
izjava oziroma ustrezno dokazilo, če ima
sedež zunaj RS;
– ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države v kateri ima
sedež ali določbami države naročnika – pisna izjava ponudnika;
– ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države kjer ima sedež ali določbami države
naročnika – pisna izjava ponudnika;
– ni 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 – pisna izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da ima
poravnane davke in prispevke – potrdilo, ki
ga izda davčni urad (DURS).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da
ponudnik zagotavlja vse artikle in celotno
ocenjeno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se prijavlja na
razpis – pisna izjava ponudnika;
– da nudi plačilo blaga po dobavi, s
30‑dnevnim zbirnikom, v 45 dneh po datumu izstavitve računa – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče Doma upokojencev Izola – razloženo
– pisna izjava ponudnika;
– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja odzivni čas 24 ur in dobavo katerikoli delovni dan v tednu – pisna
izjava ponudnika;
– da izvaja notranji nadzor po sistemu
HACCP – pisna izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1) Vrsta postopka: javno naročilo se
bo izvedlo po odprtem postopku (25. člen
ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/06).
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.2.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.

IV.2.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2.7) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 7. 2007, do
vključno 9. ure.
Cena dokumentacije: 30 EUR z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila dokumentacije: ponudniki morajo znesek za razpisno
dokumentacijo vplačati na TTR naročnika
št. 01100-6030265575 pri UJP Koper s pripisom: za razpisno dokumentacijo – živila.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
IV.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 31. 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 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 13. uri; Dom upokojencev Izola/
Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22,
Izola.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranja ponudb se lahko udeležijo predstavniki kandidatov, ki predložijo
pisno pooblastilo zakonitega zastopnika.
IV.4) Datum, ko je bilo obvestilo poslano:
29. 5. 2007.
Dom upokojencev Izola/
Casa del pensionato Isola
Št. 443/07
Ob-16767/07
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) 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 infuzijskih
in transfuzijskih sistemov.
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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 infuzijskih in transfuzijskih sistemov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.19.41.20-3, dodatni predmet(‑i):
33.19.42.20-4.
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.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.2.2) Opcije: da.
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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Število možnih podaljšanj: 2.
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:
24. 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: 24. 7. 2007 do
10. ure.

II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
izjava ponudnika, da ima poravnane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih javnih razpisih; izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje;
letno povprečje prihodkov od prodaje za
zadnja tri leta (2004, 2005, 2006) mora
biti najmanj v višini dvakratne ponudbene
vrednosti; BON1 in BON2, ter potrdilo da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON 1/P, ter potrdilo poslovne banke o prometu na TRR za zadnje 3
mesece. 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.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniku se prizna sposobnost, če je v 12‑mesečnem obdobju dobavil končnim uporabnikom blago v najmanj naslednjih količinah:
3 kosi blade ohišje s po štirimi strežniki,
15 kosov rack strežnikov, 3 kosi diskovni
FC podsistem; ponudnik je uradni serviser
za ponujeno opremo oziroma da ima zagotovljenega proizvajalčevega uradnega pooblaščenega serviserja v Sloveniji.
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:

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: 24. 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:
1. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-16769/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 00386(5)339-67-00, v
roke: Komisija za javna naročila, e-pošta:
javna.narocila@elektro-primorska.si, faks
00386(5)339-67-31.
Internetni
naslov
naročnika:
www.elektro-primorska.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava strežnikov in diskovnega
sistema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava, montaža in preizkušanje strežnikov in diskovnega sistema.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30260000.
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: Blade
ohišje 1 kos; Blade strežniki 10 kos; Diskovno polje 1 kos; Račk strežniki 4 kos; dodatna
oprema za priključitev obstoječe opreme.

Merila
1. cena
2. kakovost ISO

Stran

Ponderiranje
95
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 13/2007-B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Stran
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
št. 04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic13/2007B.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 15. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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: dodatne informacije navedene v razpisni dokumentaciji.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, 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.gov.si/mf/slov4avnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16770/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-681, v roke: Matjaž
Vovk, e‑pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si, faks
01/47-89-403.
Internetni naslov naročnika: www.dz-rs.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga – živil za potrebe restavracije Državnega zbora
Republike Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga – živil za
potrebe restavracije Državnega zbora Republike Slovenije:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: zamrznjena zelenjava, zamrznjena pripravljena živila iz testa in zelenjave,
zamrznjene morske ribe in zamrznjeni morski
sadeži, sveže sladkovodne in morske ribe;
III. sklop: sveže meso (porcijsko), suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki;
IV. sklop: mlevski izdelki in žita, testenine,
pripravljena živila iz testa, maščobe, jajca,
konzervirana zelenjava in sadje, okisana zelenjava, splošno prehrambeno blago, sveža
zelenjava in sveže sadje;
V. sklop: kruh, pekovski izdelki in sladice;
VI. sklop: sadni sokovi, gazirane pijače,
mineralna voda, naravna voda, pivo, vino in
peneča vina.
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: I. sklop: mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava mleka in mlečnih
izdelkov za potrebe restavracije Državnega
zbora Republike Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 29.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne
informacije za I. sklop daje Milan Rodošek,
tel. 01/47-89-779.
Sklop št. 2
Naslov: II. sklop: zamrznjena zelenjava,
zamrznjena pripravljena živila iz testa in zelenjave, zamrznjene morske ribe in zamrznjeni morski sadeži, sveže sladkovodne in
morske ribe
1) Kratek opis: dobava zamrznjene zelenjave, zamrznjenih pripravljenih živil iz testa
in zelenjave, zamrznjenih morskih rib in zamrznjenih morskih sadežev, svežih sladkovodnih in morskih rib za potrebe restavracije
Državnega zbora Republike Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15200000,
dodatni predmet(-i): 15300000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne
informacije za II. sklop daje Milan Rodošek,
tel. 01/47-89-779.
Sklop št. 3
Naslov: III. sklop: sveže meso (porcijsko),
suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava svežega mesa
(porcijskega), suhomesnatih izdelkov in pol-

trajnih mesnih izdelkov za potrebe restavracije Državnega zbora Republike Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 64.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne informacije za III. sklop daje Milan Rodošek, tel. 01/47-89-779.
Sklop št. 4
Naslov: IV. sklop: mlevski izdelki in žita,
testenine, pripravljena živila iz testa, maščobe, jajca, konzervirana zelenjava in sadje,
okisana zelenjava, splošno prehrambeno
blago, sveža zelenjava in sveže sadje
1) Kratek opis: dobava mlevskih izdelkov
in žit, testenin, pripravljenih živil iz testa, maščob, jajc, konzervirane zelenjave in sadja,
okisane zelenjave, splošnega prehrambenega blaga, sveže zelenjave in svežega sadja za potrebe restavracije Državnega zbora
Republike Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000, dodatni predmeti: 15400000,
15600000, 15800000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 82.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne informacije za IV. sklop daje Milan Rodošek, tel. 01/47-89-779.
Sklop št. 5
Naslov: V. sklop: kruh, pekovski izdelki
in sladice
1) Kratek opis: dobava kruha, pekovskih
izdelkov in sladic za potrebe restavracije
Državnega zbora Republike Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 35.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne informacije za V. sklop daje Milan Rodošek, tel. 01/47-89-779.
Sklop št. 6
Naslov: VI. sklop: sadni sokovi, gazirane
pijače, mineralna voda, naravna voda, pivo,
vino in peneča vina
1) Kratek opis: dobava sadnih sokov,
gaziranih pijač, mineralne vode, naravne
vode, piva, vina in penečih vin za potrebe restavracije Državnega zbora Republike
Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 57.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne informacije za VI. sklop daje Milan Rodošek, tel. 01/47-89-779.
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Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava prehrambenega blaga – živil
za potrebe restavracije Državnega zbora
republike Slovenije:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: zamrznjena zelenjava, zamrznjena pripravljena živila iz testa in zelenjave, zamrznjene morske ribe in zamrznjeni morski sadeži, sveže sladkovodne
in morske ribe;
III. sklop: sveže meso (porcijsko), suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki;
IV. sklop: mlevski izdelki in žita, testenine, pripravljena živila iz testa, maščobe,
jajca, konzervirana zelenjava in sadje, okisana zelenjava, splošno prehrambeno blago, sveža zelenjava in sveže sadje;
V. sklop: kruh, pekovski izdelki in sladice;
VI. sklop: sadni sokovi, gazirane pijače,
mineralna voda, naravna voda, pivo, vino
in peneča vina.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
295.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Potrebno je predložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti
brez DDV, če ponudbena vrednost (enega
ali vseh ponujenih sklopov skupaj) javnega naročila presega znesek 125.188,00
EUR;
b) podpisano izjavo banke o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani dobavitelj
moral predložiti v 10-tih dneh po sklenitvi pogodbe, v višini 10% od pogodbene
vrednosti brez DDV, če pogodbena vrednost (enega ali vseh ponujenih sklopov
skupaj) javnega naročila presega znesek
125.188,00 EUR, za čas trajanja pogodbe,
podaljšan za en mesec.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 30 dni po prejemu posameznega računa.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v
razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 414-07/97-1/8.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 7. 2007 do 17. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 7. 2007 do
9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I
Naslov: Instant kava, čaj, dodatki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji (kava instant brez sladkorja;
mlečni dodatek h kavi; čaj v prahu, instant;
sladkor kristalni).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.89.41.00-2.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. II
Naslov: Vitaminsko mineralni napitek
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.41.70.00-0.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. III
Naslov: Komprimirani bonboni z vitamini
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.41.60.00-3.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. IV
Naslov: Energijska ploščica
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.84.24.00-6.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. V
Naslov: Čokolada, jedilna
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.84.21.00-3.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. VI
Naslov: Med in marmelada
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.33.22.30-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.83.16.00-8.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. VII
Naslov: Dehidrirana hrana
2) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji (sadni misli z mlekom, muesli s sadjem in mlekom, čokoladni misli z
mlekom, jagodna krema, čokoladna pena,
jogurtov desert z gozdnimi jagodami, testenine po bolonjsko, gobov lonec s testeninami, testenine z olivami.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.89.00.00-3.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. VIII
Naslov: Konzerve v foliji
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji (kozica s piščancem in zelenjavo, testenine s črnim poprom, krompirjev
golaž).

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 13. uri; prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: način vlaganja
in podatek o skrajnem roku za vložitev pritožb je naveden v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Republika Slovenija,
Državni zbor
Št. 430-102/2007-2-Dušan
Ob-16774/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 61/2007 – ODP; dobava
SDO – suhih dnevnih obrokov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: I-XII. sklop: lokacija izbranega ponudnika za XII. sklop; XII.
sklop: vojašnice SV.
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:
15.89.71.00-3.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.89.40.00-1.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. IX
Naslov: Mesne konzerve
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji (jetrna pašteta, mesni narezek).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.10.00-5.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. X
Naslov: Ribje konzerve
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji (pašteta z ribami in zelenjavo, tunina pašteta, ribe z zelenjavo, tunina
v oljčnem olju).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.23.50.00-4.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. XI
Naslov: Kruh oziroma žitna komponenta
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.82.11.30-9.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (za 65.000 paketov).
Sklop št. XII
Naslov: Dokompletiranje in pakiranje
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji (storitev pakiranja 65.000
kosov in dokompletiranje z dezinfekcijskim
robčkom, odpiračem za konzerve, vrečko za
odpadke in vžigalicami).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.82.00.00-3.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije (65.000 paketov).
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 28. 9. 2007, zaključek 10. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
II.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Najnižja)-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladnoz navedbani v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV:2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS 61/2007
– ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Ministrstva za obrambo, rubrika javna naročila
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 10.30, Ministrstvo za obrambo,
Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, soba 351/I.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-126/2007-24-Dušan Ob-16775/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 93/2007 – ODP; pitna voda
iz avtomatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: po Sloveniji.
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:
41.11.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Iv.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS 93/2007
– ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Ministrstva za obrambo, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo,
Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, soba 351/I.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo

vih 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:
Poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, če njegova
skupna ponudbena vrednost z vključenim
DDV presega 208.646,30 EUR.
Izjava ponudnika, da ima kot ponudnik
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
Tehnična dokumentacija za ponujeno
opremo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-339/2007.
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:
23. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43033907,
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
15,00 EUR, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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.

Št. 430-339/2007/4
Ob-16845/07
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 dokumentacijo 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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za dobavo telekomunikacijske opreme, št. 430-339/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava telekomunikacijske opreme.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.50.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava telekomunikacijske opreme, in sicer nadgradnja sistema za nadzor in upravljanje lokalnega in
prostranega računalniškega omrežja Policije. Naročilo se ne bo oddalo po sklopih.
Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
naročila v celoti in se ne morejo prijaviti za
dobavo oziroma izvajanje posameznih delov predmetnega javnega naročila. Količina
posameznega blaga – opreme je podana v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 141.667,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 10. 12. 2007.
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 odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
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, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, 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, 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,
– 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
v ponudbi tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kazni-
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 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
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.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.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:
1. 6. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-16997/07
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: Majda Markun, e-pošta: Majda.Markun@gov.si, faks
++386/4/260-16-52.
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža notranje opreme
»konferenčnega objekta« Brdo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave: JGZ Brdo, Predoslje
39, 4000 Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža notranje opreme
»konferenčnega objekta« Brdo. Oprema
je razdeljena po sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36133312, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36115000, 30191000, 36671000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Stoli in fotelji
1) Kratek opis: dobava stolov in foteljev
za opremljanje »konferenčnega objekta«
Brdo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36111400, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36111420.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 11. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Mizarski izdelki, elementi in
mize
1) Kratek opis: mizarski izdelki, elementi in mize za opremljanje »konferenčnega
objekta« Brdo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36133310.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 10. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Pasarski izdelki
1) Kratek opis: dobava pasarskih izdelkov za notranje opremljanje »konferenčnega objekta« Brdo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121120.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 10. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Prostorske luči
1) Kratek opis: dobava prostorskih luči
za notranje opremljanje »konferenčnega
objekta« Brdo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28824300.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 10. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Kuhinja
1) Kratek opis: dobava kuhinje za notranje opremljanje »konferenčnega objekta« Brdo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36131000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 10. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Ostalo
1) Kratek opis: dobava ostale opreme
za notranje opremljanje »konferenčnega
objekta« Brdo.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29800000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 11. 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: dobava in montaža notranje opreme »konferenčnega objekta« Brdo za potrebe naročnika.
Notranja oprema je razdeljena po sklopih,
in sicer:
1. sklop: stoli in fotelji,
2. sklop: mizarski izdelki, elementi in
mize,
3. sklop: pasarski izdelki,
4. sklop: prostorske luči,
5. sklop: kuhinja,
6. sklop: ostalo.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 7. 2007, zaključek 15. 11.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Brezpogojno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10% skupne vrednosti ponudbe brez DDV v veljavnosti vključno
z dnem veljavnosti ponudbe.
Ponudbe v veljavnosti vključno z dnem
veljavnosti ponudbe.
Dokazilo: originalna brezpogojna bančna
garancija, po priloženem vzorcu.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 120 dni od uspešnega prevzema.
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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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).
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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,
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
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobavitelja blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Revizorsko poročilo ne sme
biti starejše od 15 dni pred datumom oddaje ponudbe. Ponudnik predloži revizorsko
poročilo v primeru, da skupna ponudbena
vrednost brez DDV presega 200.000 EUR.
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 uspešnega prevzema,
dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
11. Za vsak ponujeni sklop: finančno
sposobnost izvedbe posla ponudnik dokaže tako, da predloži načrt financiranja posla, ki ga sestavi sam ponudnik ter doda
spremljajoča verodostojna dokazila (priloga)
s katerimi izkaže, da je sposoben pokriti
stroške dobave od naročila po pogodbi z
naročnikom do prejema plačila s strani naročnika. Načrt financiranja lahko pokriva tudi
več ponujenih sklopov,
dokazilo: načrt financiranja posla s prilogami (skladno z navodili ponudnikom).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
12. Da bo ponudnik ob ponudbi predložil
tudi tehnične opise in izrise ponujenih izdelkov in na zahtevo naročnika tudi potrdil njihovo ustreznost. Na zahtevo naročnika bo potrebno dostaviti vzorce ponujenega blaga,
dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom).
13. Da bo ponudnik zagotovil dobavo
blaga do navedenega roka ob posameznem
sklopu. dokazilo: izjava ponudnika (priloga
navodil ponudnikom).

2007/S 73-088973, z dne 14. april 2007,
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 6. 2007 do 13. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do
11. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 13.30.
Občina Kamnik

14. Reference: ponudnik izkaže, da je
v zadnjih treh letih (od leta 2004 dalje) poljubnemu naročniku (končnemu kupcu) pri
enkratnem poslu (lahko sukcesivno) dobavil
in/ali montiral opremo, ki je predmet ponudbe (poljubna notranja oprema, ne glede na
sklop, za katerega se prijavlja) vsaj v višini
skupne ponudbene vrednosti brez DDV,
dokazilo: navedba referenc (na obrazcu
naročnika).
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-4-5/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 058 – 071264 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: 4.
7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
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, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 0038/6/123-28-00,
faks 00386/1/23-48-40, 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. 00386/1/36-96-856,
faks 00386/136-96-855, internetni naslov: www.sigov.si/mf.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Javni gospodarski zavod Protokolarne
storitve Republike Slovenije

Gradnje
Ob-16771/07
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Kamnik, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36 z
dne 20. 4. 2007, Ob-22297/07 in Uradnem
glasilu Evropskih skupnosti, številka objave
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Ob-16772/07
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za rekonstrukcijo in
dozidavo gasilskega doma PGD Materija, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 25. 5. 2007, Ob-14660/07, se spremenijo navedbe pod točkami objave kot sledi:
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 6. 2007 do 13. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12. uri.
Občina Hrpelje – Kozina
Št. 110-1/07

Ob-16890/07

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Ur. l. RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007 je
bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca
za »izgradnjo novega Centra za kontrolo
zračnega prometa na letališču Ljubljana«
(Ob-5694/07), v Ur. l. RS, št. 23/07 dne
16. 3. 2007 pa je bil objavljen popravek javnega razpisa.
Skladno s 54. členom ZJNVETPS (Ur. l.
RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo
rok za predložitev ponudb na 18. 6. 2007 do
10. ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 15. 6. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 18. 6. 2007 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Javno podjetje
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.
Št. 430-145/2007-4

Ob-16704/07

Sprememba
V javnem naročilu gradenj za »za obnovo stavbnega pohištva v vojašnicah »Ivan
Cankar« Vrhnika in Cerklje ob Krki z oznako
MORS-98/2007-ODP, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007 s spremenijo naslednje točke:
1. Spremeni se točka III.1.1., tako da se
doda:
Obnova stavbnega pohištva v vojašnici
Janka Premrla Vojka Vipava.
2. Spremeni se točka III.2.1., tako da se
doda:
Obnova stavbnega pohištva v vojašnici
Janka Premrla Vojka Vipava.
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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.
3. Spremeni se točka priloga B, tako da
se doda:
Sklop C
Naslov: vojašnica Janka Premrla Vojka
Vipava
1) Kratek opis: obnova stavbnega pohištva v vojašnici Janka Premrla Vojka Vipava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.62.00-6; dodatni predmeti:
20.31.10.00-2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek 60
dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 1. 6.
2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 37100-22/2007-7

Ob-16408/07

Popravek
V obvestilu o javnem naročilu »Rekonstrukcija LC440270 Oplotnica – Tepanje
– etapa 2«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007, Ob-14759/07,
se popravi točka:
II.2.1) Celotna količina ali obseg.
Pravilno besedilo te točke se glasi: Modernizacija lokalne ceste 440270 Oplotnica – Tepanje – etapa 2 v dolžini približno
1.500 m.
Občina Oplotnica
Ob-16372/07
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 Gabrje–Ratež,
R3-668/5846 od km 3.970 do km 4.488.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
5846 cesta R3-668 Gabrje–Ratež.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste Gabrje–Ratež,
R3-668/5846 od km 3.970 do km 4.488.
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 ceste Gabrje–Ratež, R3-668/5846
od km 3.970 do km 4.488.
Ocenjena vrednost brez DDV: 341.666,67
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ziprs 0708
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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 1. 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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
(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 (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:
0000/S 026–262007 z dne 23. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3.
7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 4. 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:
29. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16373/07
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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: G1-9/351 PREP Jurovci–Gruškovje:
gradbena dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0351 cesta G1-9 Jurovci–Gruškovje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
G1-9/351 PREP Jurovci–Gruškovje: gradbena dela.
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:
G1-9/351 PREP Jurovci–Gruškovje: gradbena dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 333.833,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
II.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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 1.
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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.

– 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: križ Lendava (Pince) – 2. etapa:
gradbena dela od km 1,479 do km 19,920.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0323 cesta R2-443 Dol. Lakoš–Lendava.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
križ Lendava (Pince) – 2. etapa: gradbena
dela od km 1,479 do km 19,920.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: križ
Lendava (Pince) – 2. etapa: gradbena dela
od km 1,479 do km 19,920.
Ocenjena vrednost brez DDV: 450.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 1.
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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je po-

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.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
0000/S 332 - 332007 z dne 13. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3.
7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 7. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 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:
29. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16374/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.
si, faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.dc.gov.
si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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nudbena 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.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
0000/S 033 - 332007 z dne 13. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3.
7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 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:
29. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16375/07
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: G1-3/0320 križ Lipovci: gradbena dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0320 cesta G1-3 Bratonc–Beltinci.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
G1-3/0320 križ Lipovci: gradbena dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
G1-3/0320 križ Lipovci: gradbena dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 308.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1. 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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 1. 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
oziroma takšni postopki zoper njega niso
uvedeni.

IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
(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 (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:
0000/S 332 – 332007 z dne 13. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 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: 4. 7.
2007 ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16411/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, Slovenija, tel. 02/54-59-100,
e‑pošta: dejan.sever@puconci.si, faks
02/54-59-101.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija LC 333100 Bodonci–Pečarovci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Bodonci, Pečarovci.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste LC 333100
Bodonci–Pečarovci v dolžini 2.409 m.
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 LC 333100 Bodonci–Pečarovci v
dolžini 2.409 m, podrobneje v razpisni dokumentaciji.
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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe, ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu s razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z Zakonom o javnih naročilih, podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z Zakonom o javnih naročilih, podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z Zakonom o javnih naročilih, podrobneje
opredeljeno 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.

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: ureditev pralnih ploščadi v skladišču
Kidričevo in vojašnici FRS – Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kidričevo, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev pralnih ploščadi v Vojašnici
Franc Rozman Stane v Ljubljani in v skladišču Kidričevo.
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: da.
Sklop A
1) Kratek opis: ureditev pralnih ploščadi
v vojašnici FRS – Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop B
1) Kratek opis: ureditev pralnih ploščadi
v skladišču Kidričevo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
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:
začetek od dneva uvedbe v delo, zaključek
v 60 koledarskih dneh od uvedbe v delo.
III.1.1) 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt mora v skladu z razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična
oseba-zakoniti zastopnik,

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0011/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60,00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške za
razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na podračun Občine Puconci:
01297-0100012124.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 12. uri; Puconci 80, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki, ki želijo sodelovati
pri odpiranju, morajo predložiti pooblastilo.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-40, internetni naslov: www.gov.
si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Občina Puconci
Ob-16417/07
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/.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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/.
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/.
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.
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– 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;
– zavarovanje odgovornosti za škodo po
33. členom ZGO-1 UPB1;
– izjave ponudnika.
Ponudnik mora priložiti še:
– ponudba – predračun,
– vzorec pogodbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
MORS-115/2007-ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika do 23. 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: 23. 7. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 14. uri; MORS, Direktorat za logistiko, 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, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, internetni naslov: www.
gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16419/07
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/.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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/.
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/.
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 katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba steze za postavitev NATO
ovir v Vojašnici Vipava.
II.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:
izvedba steze za postavitev NATO ovir v
Vojašnici Vipava.
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 40 dneh od uvedbe v delo.
III.1.1) 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– 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 priložiti še:
– ponudba – predračun,
– vzorec pogodbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: MORS-57/2007-ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika do 23. 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: 23. 7. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 11.30; MORS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremični-

51 / 8. 6. 2007 /

4331

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

nami, 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, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, internetni naslov: www.
gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon 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 odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za obrambo

– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika.
– Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
osnovne sposobnosti (če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika).
– Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina po-

Št. 030/07
Ob-16421/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
SI‑1430 Hrastnik, Slovenija, v roke: Tomaž
Sihur, tel. +386/3/565-43-50, e-pošta: tomaz.
sihur@hrastnik.si, faks +386/3/564-40-41.
Internetni naslov naročnika: www.hrastnik.si/obcina.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: urska.hozjan@
sl-consult.si, tel. +386/1/56-00-388, faks
+386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: urska.hozjan@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-388, faks +386/1/56-00-392.
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: čistilne naprave in kanalizacijska infrastruktura porečja Osrednje Save
– Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Hrastnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Hrastnik, Slovenija.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Projekt Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Hrastnik obsega
projektiranje in izgradnjo čistilne naprave,
s kapaciteto 11.000 PE ter kanalizacijskega
sistema v skupni dolžini 13,5 km, ki vključuje
kanale S, B1, B2, F1, F2, H1, H1-1, H2, P1,

R1, R1-1, R3, R3-1, R3-2, H3, M, M1, M2,
M3, M4 ter izgradnjo zadrževalnikov D, F in
G in izgradnjo črpališč Č1 in Č2.
Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti vso potrebno projektno in tehnično
dokumentacijo, pridobiti gradbena dovoljenja, izgraditi vse objekte ter izvesti poskusno
obratovanje in predajo objektov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Projekt Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Hrastnik obsega
projektiranje in izgradnjo čistilne naprave,
s kapaciteto 11.000 PE ter kanalizacijskega
sistema v skupni dolžini 13,5 km, ki vključuje
kanale S, B1, B2, F1, F2, H1, H1-1, H2, P1,
R1, R1-1, R3, R3-1, R3-2, H3, M, M1, M2,
M3, M4 ter izgradnjo zadrževalnikov D, F in
G in izgradnjo črpališč Č1 in Č2.
Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti vso potrebno projektno in tehnično
dokumentacijo, pridobiti gradbena dovoljenja, izgraditi vse objekte ter izvesti poskusno
obratovanje in predajo objektov.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
5.080.770,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1.020 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni od izdaje Potrdila o
izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana
ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik
od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje
določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku;
neomejena solidarna odgovornost vseh
ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja
sporazuma ter določila v primeru izstopa
ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

Stran

Stran

4332 /

Št.

51 / 8. 6. 2007

nudnikov) v letih 2004, 2005 in 2006 enaki
najmanj protivrednosti 10.430.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov) dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane
denarne prilive za čas trajanja izvedbe del.
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 1.260.000,00 EUR.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– obrazec 5.9: Finančni podatki;
– izjava 5: Izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– pismo o nameri poslovne banke ali zavarovalne družbe.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– obrazec 5.9: Finančni podatki;
– dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2004, 2005 in
2006. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja;
– izjava 5: Izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– pismo o nameri poslovne banke ali zavarovalne družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) vsaj 1 čistilno napravo s kapaciteto 8.000 PE;
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
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objekta ali nadomestne gradnje) vsaj 2 kanalizacijska sistema v dolžini vsak najmanj
2.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
del (v skladu s 77. in 78. členom Zakona o
graditvi objektov) v zadnjih 5 letih izkušnje
pri izvedbi vsaj 2 projektov pri izgradnji
kanalizacijskega sistema in spremljajočih
objektov ali izkušnje pri izvedbi izgradnje
čistilne naprave v zadnjih 5 letih;
– da izpolnjuje odgovorni projektant za
čistilno napravo pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in ima v zadnjih 5
letih izkušnje pri projektiranju vsaj 1 čistilne
naprave s kapaciteto vsaj 8.000 PE;
– da izpolnjuje odgovorni projektant za
kanalizacijo pogoje v skladu z Zakonom
o graditvi objektov in ima v zadnjih 5 letih
izkušnje pri projektiranju vsaj 2 kanalizacijskih sistemov dolžine vsak najmanj po
2.000 m;
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s
strani naročnika v tehničnih specifikacijah
(Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec: 5.11: Reference ponudnika
kot izvajalca;
– obrazec 5.12: Referenčna potrdila ponudnika za čistilno napravo, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.13: Referenčna potrdila
ponudnika za kanalizacijo, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.15: Obrazec za življenjepise;
– obrazec 5.16: Referenčna potrdila
odgovornega vodje del, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.17: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za čistilno napravo, izdana s strani investitorjev v smislu
vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije;
– obrazec 5.18: Referenčna potrdila
odgovornega projektanta za kanalizacijo,
izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.22: Seznam materiala in
opreme, katero bo ponudnik vgradil.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: CCI
2005/SI/16/C/PE/004/02.
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:
24. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.

Cena: 972,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Dunajska cesta 122, SI‑1000 Ljubljana,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za razpisno dokumentacijo v višini 972,00
EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, pri Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
HAABSI22, s pripisom “Hrastnik”. Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na
način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, SI‑1430 Hrastnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e)
in/ali program(-e): Projekt se sofinancira iz
sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt
št. CCI 2005/SI/16/P/PE/004.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
22. 6. 2007, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, SI‑1430 Hrastnik. Sodelovanje
na informativnem sestanku in ogledu kraja
gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI‑1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo
javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov
javnega naročanja, ne določata drugače.
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za
vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI‑1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#,
faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Občina Hrastnik
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Ob-16429/07
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: Dragarji–Zg. Čačič – dograditev
gradbiščne poti – spodnji ustroj, odvodnjavanje od km 1,575 do km 6,533.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
3650 cesta R3-656 (Dragarji) Zgornji Čačič–Osilnica.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Dragarji–Zg. Čačič – dograditev gradbiščne poti – spodnji ustroj, odvodnjavanje od km 1,575 do km 6,533.
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: Dragarji–Zg. Čačič – dograditev gradbiščne poti
– spodnji ustroj, odvodnjavanje od km 1,575
do km 6,533.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,666.666.67 EUR.
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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.

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:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 1.
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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 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.
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Ob-16431/07
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 G2-105/0256 skozi
Suhor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0256 cesta G2-105 Novo mesto (Revoz)–Metlika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste G2-105/0256 skozi Suhor.
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 G2-105/0256 skozi Suhor.
Ocenjena vrednost brez DDV: 224.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 10. 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
subjektov, 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:
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
1. 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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 7.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Mini-
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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:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16432/07
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 Gornji grad–Nazarje:
skozi Bočno.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
5514 cesta R3-697 Nazarje–Gornji Grad.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija Gornji grad–Nazarje: skozi Bočno.
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 Gornji grad–Nazarje: skozi Bočno.
Ocenjena vrednost brez DDV: 458.333,33
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 1.
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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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

51 / 8. 6. 2007 /

4335

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: 5. 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:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-16434/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja mostu čez Višnjico v Višnji
Gori na R3 646/1195 v km 8,543.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1195 cesta R3-646 Grosuplje–lvančna
Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja mostu čez Višnjico v Višnji Gori
na R3 646/1195 v km 8,543.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja mostu čez Višnjico v Višnji Gori na R3
646/1195 v km 8,543.
Ocenjena vrednost brez DDV: 307.333,33
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 5. 2008.
II.2.2) Opcije: 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.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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
1. 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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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).
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:
3802/S 142-142007 z dne 16. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Ob-16435/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: modernizacija ceste R3-641/1362
Rakitna–Cerknica (1. faza).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1362 cesta R3-643 Rakitna–Cerknica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija ceste R3-641/1362 Rakitna–Cerknica (1. 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: modernizacija ceste R3-641/1362 Rakitna–Cerknica (1. faza).
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Ocenjena vrednost brez DDV: 486.475,00
EUR.
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: 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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 1.
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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
1057/S 332 – 332007 z dne 13. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 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:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16437/07
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 skozi naselje Sinja Gorica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0300 cesta R2-409 Brezovica–Vrhnika-409.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev skozi naselje Sinja Gorica.
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 skozi naselje Sinja Gorica.
Ocenjena vrednost brez DDV: 780.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 1.
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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
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– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 7. 2007 do 8. 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:
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; 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:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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: 9. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
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 Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol
70/B, 2223 Jurovski Dol, Slovenija, e-pošta: samo.kristl@lenart.si, tel. 02/729-52-50,
faks 02/729-52-55.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah

Št. 411-1/2007
Ob-16460/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,
Slovenija, tel. 02/729-52-50, e-pošta: samo.
kristl@lenart.si, faks 02/729-52-55.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova in modernizacija LC 203
580 Jurovski Dol–Malna–Zg. Gasteraj in JP
703 433 Zg. Gasteraj–Jurjevski Dol.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustrezajo zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Jurovski Dol, Malna in Zg. Gasteraj.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija lokalne ceste v dolžini 1758
m, širine 3 m plus 2 x 0,5 m bankine in
modernizacija javne poti v dolžini 722 m,
širine 3 m plus 2 x 0,5 m bankine.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija lokalne ceste v dolžini 1758 m,
širine 3 m plus 2 x 0,5 m bankine in modernizacija javne poti v dolžini 722 m, širine 3 m
plus 2 x 0,5 m bankine.
Ocenjena vrednost brez DDV: med
170.000,00 in 180.000,00 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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji, v skladu
z ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji, v skladu
z ZJN-2.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji, v skladu
z ZJN-2.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 0125-8600 0000 332 (50 € z DDV)
pred dvigom razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti v
prostorih Občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Jurovski Dol 70/b, ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo, v času uradnih ur.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 7. 2007 do
10. ure.

Stran

Ob-16665/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e‑pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu v
Migolici na R2-417/4326 v km 10,130.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
4326 cesta R2-417 Moravče–Tihaboj–Mirna.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu v Migolici
na R2-417/4326 v km 10,130.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja nadomestnega mostu v Migolici na
R2‑417/4326 v km 10,130.
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Ocenjena vrednost brez DDV: 311.000,00
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.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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
1. 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 oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
3797/S 200-142007 z dne 16. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 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: 5. 7.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16724/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Laško, Mestna ul. 2, SI‑3270 Laško,
Slovenija, tel. +386/3/73-38-714, v roke:
Luka Picej, e‑pošta: luka.picej@lasko.si,
faks +386/3/73-38-715.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.lasko.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– 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 pločnika in javne razsvetljave do naselja Strmca.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Laško – ob cesti G1-5/0328 Laško–Šmarjeta
v Laškem.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja pločnika in javne razsvetljave
do naselja Strmca.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120, dodatni predmet(-i): 45231110,
45232400.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja pločnika in javne razsvetljave do naselja Strmca.
Ocenjena vrednost brez DDV: 116.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po prejetih in potrjenih
mesečnih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialni in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo izvajala dela,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo posla,
– da se bo pri izvajanju del ravnal skladno s predpisi o varnosti v cestnem prometu
in po navodilih pristojnih organov,
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo in s strokovno usposobljenimi kadri,
– da bo zagotovil zavarovanje odgovornosti opravljanja del za vse primere morebitnih nezgod.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06) opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje in dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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1. da ima v celoti poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (izjava ponudnika),
2. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 5% orientacijske vrednosti,
3. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik ustrezno tehnično
opremljen, predložiti mora potrjene reference za izvedbo podobnih del za 5 pogodbenih partnerjev v zadnjih 3 letih;
2. da ima ponudnik ustrezne kadre, navesti mora imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila;
3. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220.
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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ul.
2, Laško (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta:
luka.picej@lasko.si, tel. +386/3/73-38-714,
faks +386/3/73-38-715, internetni naslov:
www.lasko.si.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta: luka.picej@lasko.si, tel.
+386/3/73-38-714, faks +386/3/73-38-715,
internetni naslov: www.lasko.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Občina Laško

Št.
Ob-16729/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Solkan, Šolska ulica
25, SI-5250 Solkan, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): DIA d.o.o. projektiranje in inženiring, Vojkova cesta 5, Solkan, v roke: Damijan Štolfa, tel. 05/30-28-855, e-pošta: damijan.stolfa@siol.net, faks 05/30-28-855.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava strešne kritine OŠ Solkan.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Solkan.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava strešne kritine, odstranjevanje in zbiranje materialov, ki vsebujejo
azbest.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45220000, dodatni predmet: 90230000-8.
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 in obseg del:
ocenjena vrednost brez DDV: 145.897,90
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 17. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menici za resnost ponudbe, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPR0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
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: v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Uredba 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 (Ur. l.
RS, št. 60/06).
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: postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (30/I,a člen
ZJN-2).
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) 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 sprejem zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 13. 6.
2007 do 15. ure.
Dokumentacije se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudb: 120 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 11. uri; Osnovna šola Solkan, Šolska pot 25, SI-5250 Solkan, pisarna ravnatelja šole.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, PP 704,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dr-kom@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:
1. 6. 2007.
Osnovna šola Solkan
Št. 41101-16/2007
Ob-16735/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-314, faks 02/22-01-293.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: 2. faza prenove Pionirske knjižnice
Rotovž v Mariboru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mansardnih prostorov za
potrebe zaposlenih, obnova strešne kritine in obnova fasade.
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: rekonstrukcija mansardnih prostorov za potrebe
zaposlenih, obnova strešne kritine in obnova fasade.
Ocenjena vrednost brez DDV: 165.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 8. 2007, zaključek 31. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava banke o izdaji
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 60 dni od dneva prejema
situacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.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: 20,00 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
št. 1270-0100008403 z namenom nakazila:
pristojbina za JR-Pionirska knjižnica.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 12. uri; klet sejna soba Mestne
občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-0012/2007
Ob-16736/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-314, faks 02/22-01-293.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja Vrtca Koroška vrata enota
Kamnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: pri
Osnovni šoli Kamnica, Vrbanska c. 93, Kam
nica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja novega vrtca, ureditev dovozne
poti s parkirišči in ureditev okolja vrtca.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja novega vrtca, ureditev dovozne poti s
parkirišči in ureditev okolja vrtca.
Ocenjena vrednost brez DDV: 810.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 8. 2007, zaključek 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 60 dni od dneva prejema
situacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.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: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TTR
št. 1270-0100008403 z namenom nakazila:
pristojbina za JR – Kamnica.
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:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 9. uri; klet sejna soba Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Mestna občina Maribor
Št. 028/07
Ob-16747/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontakt
na(-e) točka(-e): Občina Šentjur, Mestni trg 10, SI‑3230 Šentjur, Slovenija, v
roke: Edi Peperko, tel. +386/3/747-13-26,
e-pošta: edi.peperko@sentjur.si, faks
+386/3/574-34-46.
Internetni naslov naročnika: www.sentjur.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
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: celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – projekt
Šentjur.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Šentjur, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Šentjur« vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema za Občino
Šentjur v skupni dolžini ca. 10.485 m in
izgradnjo čistilne naprave Šentjur kapacitete 13.000 PE.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
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predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje – Projekt
Šentjur« vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema za Občino Šentjur v skupni dolžini ca. 10.485 m in izgradnjo čistilne naprave
Šentjur kapacitete 13.000 PE.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
5.333.681,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
905 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od roka za predložitev
ponudb. Izbrani ponudnik mora po podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV),
ki mora biti veljavna še 90 dni od izdaje
Potrdila o izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana
ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik
od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje
določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku;
neomejena solidarna odgovornost vseh
ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila prek vodilnega ponudnika, rok trajanja
sporazuma ter določila v primeru izstopa
ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil

– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov) dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane
denarne prilive za čas trajanja izvedbe del.
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 1.250.000,00 EUR.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– obrazec 5.9: finančni podatki,
– izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov,
– pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– obrazec 5.9: finančni podatki,
– dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja,
– izjava 5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,
– dokazila, ki potrjujejo, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
dokazil, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– pismo o nameri banke ali zavarovalnice.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) 2 čistilni
napravi kapacitete 10.000 PE-150.000 PE,
od katerih mora biti vsaj 1 čistilna naprava s
sekvenčnimi bazeni;
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) vsaj 2 kanalizacijska sistema dolžine vsaj 2.000 m
vsak in vsaj 2 črpališči odpadnih vod;

pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali da
ni v katerem koli podobnem položaju;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– izjava 3: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika,
– izjava 4: izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
osnovne sposobnosti (če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki
najmanj protivrednosti 8.000.000,00 EUR;
– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
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– da ima ponudnikov odgovorni vodja
del za čistilno napravo (v skladu s 77. in
78. členom Zakona o graditvi objektov) v
zadnjih 5 letih izkušnje pri izvedbi 1 čistilne
naprave kapacitete 10.000 PE-30.000 PE s
sekvenčnimi bazeni;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
za kanalizacijo (v skladu s 77. in 78. členom
Zakona o graditvi objektov) v zadnjih 5 letih
izkušnje pri izvedbi 2 kanalizacijskih sistemov dolžine vsaj 2.000 m vsak in 2 črpališči
odpadnih voda;
– da je odgovorni projektant za čistilno
napravo v zadnjih 5 letih projektiral 2 čistilni
napravi kapacitete 10.000 PE-30.000 PE s
sekvenčnimi bazeni;
– da je odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih 5 letih projektiral 2 kanalizacijska sistema dolžine vsaj 2.000 m vsak in 2
črpališči odpadnih voda;
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s
strani naročnika v tehničnih specifikacijah
(Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec: 5.11: reference ponudnika kot
izvajalca,
– obrazec 5.12: referenčna potrdila ponudnika za čistilno napravo, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– obrazec 5.13: referenčna potrdila ponudnika za kanalizacijo, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– obrazec 5.15: obrazec za življenjepise,
– obrazec 5.16: referenčna potrdila ključnega osebja, izdana s strani investitorjev v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– obrazec 5.17: referenčna potrdila odgovornega projektanta za čistilno napravo,
izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– obrazec 5.18: referenčna potrdila odgovornega projektanta za kanalizacijo, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine,
razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– obrazec 5.22: seznam glavne opreme,
katero bo ponudnik vgradil.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007, Ob-11193/07;
2007/S75-091584 z dne 18. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 540,00 EUR.
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Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI‑1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 540,00 EUR, na
račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI‑1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Dunajska cesta 122, SI‑1000 Ljubljana, št. računa 33000–6617471620, IBAN
koda / št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: HAABSI22, s pripisom “Šentjur”. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 10. uri; Občina Šentjur, Mestni trg
10, SI‑3230 Šentjur.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, bosta organizirana informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
21. 6. 2007, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občine Šentjur, Mestni trg 10,
SI-3230 Šentjur. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, SI‑1001
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@
gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI‑1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Občina Šentjur
Ob-16765/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Dalmati-

nova 1/1. nadstropje, soba 103, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(‑e) točka(‑e):
Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e‑pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Slovenska 15.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenska 15.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška dela pri obnovi fasade in strehe na objektu Slovenska 15.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 33% MOL, 67% lastniki.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zastopniki niso bili
pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2 – izjavi
s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet Jn – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne
osebe BON/1 P, za samostojne podjetnike
BON 1/SP;
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2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja – izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili;
– seznam pogodb za obdobje 2 let;
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-8/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2007 do
12.45.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 13. uri; Ljubljana.
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:
1. 6. 2007.
Mestna občina Ljubljana

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2007 do
12.45.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 13.30; Ljubljana.
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:
1. 6. 2007.
Mestna občina Ljubljana

Ob-16766/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1/1. nadstropje, soba 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(‑e) točka(‑e):
Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e‑pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Cesta 27. aprila 51 v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cesta
27. aprila 51.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška dela pri obnovi fasade in strehe na objektu Cesta 27. aprila 51.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene obveznosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zastopniki niso bili
pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2 – izjavi
s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne
osebe BON 1/P, za samostojne podjetnike
BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja – izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili;
– seznam pogodb za obdobje 2 let;
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-8/2007-60.
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:
24. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.

Št. 430-04/003/2007
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ig, Govekarjeva cesta 6,
1292 Ig, Slovenija, tel. 01/280-23-00, v roke:
Polona Skledar, e‑pošta: ��������������������
obcina-ig@siol.net,
faks 01/280-23-22.
Internetni
naslov
naročnika:
www.obcina-ig.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– drugo: lokalna samouprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija in gradnja prizidka
k obstoječi podružnični šolo Golo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: naselje Golo. Pare. št. 1723, 1726/2 in 1726/3,
vse k.o. Golo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba gradbenih, obrtniških in
inštalaterskih del, potrebnih za rekonstrukcijo in gradnjo prizidka k obstoječi
podružnični šolo Golo.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 450.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
z rokom veljavnosti najmanj 90 dni od dneva, določenega za predložitev ponudbe;
– originalna nepogojna izjava banke, da
bo izstavila bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih del, v višini
10% pogodbene vrednosti;
– originalna nepogojna izjava banke, da
bo izstavila bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: plačilo na podlagi
začasnih mesečnih situacij, potrjenih s strani nadzornega organa, in na podlagi končne
situacije, izdane na podlagi končnega
obračuna del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki o
skupni izvedbi naročila, po katerem skupni ponudniki neomejeno solidarno odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila,
z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-04/003/2007.
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:
28. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do
11.30.
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 12. uri; Občina Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka
oddaje javnega naročila. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Občina Ig
Ob-16898/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Krapše Andrej, Ulica Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-411, faks
02/22-01-451, elektronska pošta: andrej.
krapse@maribor.si, internetni naslov: www.
maribor.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: 03201-9/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova, sanacija in adaptacija ter novogradnja minoritskega samostana za potrebe Lutkovnega gledališča v Mariboru
(I. faza).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Maribor.
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: obnova, sanacija in adaptacija ter novogradnja
minoritskega samostana za potrebe Lutkovnega gledališča v Mariboru (I. faza), ki
obsega gradbena dela,obrtniška dela in sanacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 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.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
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.
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.
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.
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 in 6, ponudnik predloži izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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.
2. Da nudi najmanj 60‑dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
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3. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
datuma od izdaje revizorskega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
2. Da je ponudnik v zadnjih petih letih
sam ali s partnerji že izvajal primerljiva sanacijska in gradbena dela na najmanj treh
objektih in predloži priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih
sanacijskih del mora znašati najmanj en mio
EUR za posamezni objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
3. 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.
4. Da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 5 objektov v zadnjih treh
letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference (OBR-10).
5. Da je ponudnik sposoben delo opraviti
v roku 9 mesecev po podpisu pogodbe in
uvedbe v delo.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe.
6. 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.
7. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
8. 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.
9. 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 90%,
2. reference 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava občinskega prostorskega
načrta Občine Sevnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74251000.
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.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prostorskem
načrtovanju.
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: 35005-0002/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 12. uri; Sejna soba Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.3) Dodatne informacije: Dušan Markošek, tel. 07/81-61-236 ali dusan.markosek@
obcina-sevnica.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Občina Sevnica

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 7. 2007 ali na
spletni strani naročnika www.maribor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
10. 7. 2007 do 11. 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 30. 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: 10. 7. 2007
ob 12. uri; Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, soba številka: 122/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Andrej Krapše, tel. 02/22-01-411.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2007.
Mestna občina Maribor

Storitve
Ob-16846/07
Sprememba
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. do
31. 12. 2007, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007, Ob‑12164/07,
in sprememba objavljena v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 1. 6. 2007, Ob-15794/07,
sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot
sledi:
– besedilo druge alinee osmega odstavka točke III.1.4) »Drugi posebni pogoji, ki
veljajo za izvedbo naročila« se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Pokrivati območje v Republiki Sloveniji z najmanj
25.000 prebivalci ali 750 mikro, malimi in
srednjimi podjetji. V primeru, da ponudnik
ne izpolnjuje navedenega pogoja pa mora
biti več kot polovica občin v okviru sklopa,
na katerega se ponudnik prijavlja, zajeta v
regije, ki so navedene v seznamu regij od 1
do vključno 8 v skladu s 4. členom Sklepa
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006). Podatke o pokrivanju območja ponudnik odda na
Obrazcu E, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.«.
V ostalem ostane javno naročilo nespremenjeno in v veljavi.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-16404/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/816-12-37, v roke: Mateja Cvetkovič, e-pošta: mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si,
faks 07/816-12-10.
Internetni
naslov
naročnika:
www.obcina-sevnica.si.
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Ob-16413/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, 5. nadstropje.
I.2) Vrsta naročnika in 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: najem s postopnim odkupom finaliziranih neopremljenih poslovnih prostorov za
potrebe Upravne enote Grosuplje in drugih
državnih organov v Grosupljem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6.
Glavni kraj izvedbe: Grosuplje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je najem s postopnim odkupom finaliziranih neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe
Upravne enote Grosuplje in drugih državnih organov v Grosupljem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: obseg med
1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
192 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
150.000,00 EUR z veljavnostjo do vključno
31. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Najemnina se bo poravnavala v skladu z
amortizacijskima načrtoma plačila mesečnih
najemnin.
Rok plačila mesečnega obračuna najemnine je 30. dan od datuma uradnega prejema obračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da bo
takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik
zahteval, da bodo le-ti predložili ustrezen
akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo na-
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tančno opredeljene naloge in odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Osnovna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za 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 v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
proti njemu ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati in je naročniku Komisija za
preprečevanje korupcije dovolila, da sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen
na seznam;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo:
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa (leasinga) iz
3. točke prvega odstavka 10. člena Zakona
o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06;
ZBan-1)

ali
kopija veljavne odločbe Banke Slovenije, v skladu z 81. členom ZBan-1, o izdaji
dovoljenja za opravljanje storitve finančnega zakupa (leasinga) iz 3. točke prvega odstavka 10. člena ZBan-1 (veljavna
odločba).
2. Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila
za predmetno naročilo;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti lastnik nepremičnine, ki je predmet javnega naročila; nepremičnina ne sme biti obremenjena s hipoteko ali drugim stvarnim bremenom. Kadar
je ponujena nepremičnina v fazi izgradnje,
mora ponudnik imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo nepremičnine, ki
je predmet ponudbe.
Dokazilo:
Izjava ponudnika, da je lastnik nepremičnine, ki je predmet javnega naročila ter
da nepremičnina ni obremenjena s hipoteko
ali drugim stvarnim bremenom in notarsko
overjena fotokopija pridobitne listine (v primeru, da pridobitni naslov še ni izveden v
zemljiški knjigi)
ali
kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo nepremičnine, ki je
predmet ponudbe (v primeru, ko je ponujena nepremičnina v fazi izgradnje).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjševanje števila rešitev, o katerih je
treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je
treba pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. Ponudbena cena
2. Ustreznost velikosti
poslovnih prostorov
največ 30 točk
3. Lokacijska ustreznost
največ 7 točk
4. Parkirna mesta za potrebe
organa
največ 3 točke
Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba. Najugodnejša ponudba bo, ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev iz razpisne
dokumentacije, izračunana po naslednji formuli:
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M

L  UP  PM
C * (1  (
))
100

Najugodnejši ponudnik je tisti z najmanjšim številom točk (M). Kolikor dva ali več
ponudnikov dosežejo enako vrednost (število točk M), bo naročnik izbral ponudnika z
nižjo ceno, kolikor pa bosta enaki tudi ceni,
pa z žrebom.
Posamezne oznake v formuli pomenijo:
C = ponudbena cena
Ponudbena cena se izračuna po naslednji formuli:
C = A + B,
pri čemer je A ponudbena cena v EUR
z DDV za vso površino v celotnem obdobju
plačevanja najemnine za parkirne prostore,
B pa ponudbena cena v EUR z DDV za vso
površino v celotnem obdobju plačevanja najemnine za poslovne prostore, ki ju ponudnik
vpiše v obrazec »ponudba/predračun«.
UP = ustreznost velikosti poslovnih prostorov
Ustreznost velikosti poslovnih prostorov
se vrednoti na podlagi:
– skladnosti ponujenih velikosti posameznih poslovnih prostorov glede na optimalni
razpon velikosti, ki je podan (v neto m2) skladno z Merili za ureditev poslovnih prostorov
za potrebe državne uprave (verzija 2.0 z
dne 4. 11. 2004) oziroma skladno s tehnologijo uporabnika teh prostorov;
– deleža (oznaka »D«) »srednje velikosti« posameznega poslovnega prostora
glede na »predvideno velikost celotnega poslovnega objekta«, pri čemer je:
»srednja velikost« posameznega poslovnega prostora velikost, ki predstavlja aritmetično sredino optimalnega razpona velikosti
tega prostora;
»predvidena velikost vseh poslovnih prostorov« vsota »srednjih velikosti« vseh poslovnih prostorov.
Število točk ustreznosti poslovnih prostorov predstavlja vsoto produktov deleža
»D« in števila točk posameznega poslovnega prostora, pri čemer je število točk
posameznega razreda določeno v tabeli v
Prilogi št. 1: »2. Ustreznost velikosti poslovnih prostorov«, glede na velikost poslovnih
prostorov, ki jih ponudnik vpiše v stolpec
»ponujeno«. Najvišje število točk pri merilu
»ustreznost velikosti poslovnih prostorov«
je 30.
L= lokacijska ustreznost
Lokacijska ustreznost se vrednoti na
podlagi oddaljenosti od sedanjega sedeža
UE Grosuplje na Kolodvorski ul. 2 v Grosupljem:
7 točk … v neposredni bližini v radiju do
400 m od sedanjega sedeža UE Grosuplje
4 točke … v ožjem središču v radiju do
750 m od sedanjega sedeža UE Grosuplje
0 točk … v radiju do 1.000 m od sedanjega sedeža UE Grosuplje
PM = parkirna mesta za potrebe organa.
Vrednotenje parkirnih mest za potrebe
upravnega centra je odvisno od lokacije parkirnih mest:
3 točke … vsa parkirna mesta v objektu
organa
1 točka… vsa parkirna mesta neposredno ob objektu s ponujenimi poslovnimi
prostori

MZ

0 točk … vsa parkirna mesta oddaljena
do 100 m od objekta s ponujenimi poslovnimi prostori.
V primeru, da ponudnik ponudi parkirna
mesta ločeno – npr. nekaj parkirnih mest v
objektu, nekaj neposredno ob objektu oziroma v oddaljenosti do 100 m od objekta, se
ponujena parkirna mesta točkujejo z vrednostjo (naj)slabših ponujenih parkirnih mest.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-10/2007,
oznaka: ODNAJGRO-2/2007.
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:
23. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2007 do
9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu http://www.mju.gov.
si. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo
na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 2007/121
Ob-16415/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(‑e): Metka Kajzer, tel. 02/761-92-50,
e‑pošta: obcina.destrnik@destrnik.si, faks
02/761-92-52.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: oddaja javnega naročila za
izvedbo storitev po odprtem postopku.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: opravljanje dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo Destrnik za šolski leti
2007/08, 2008/09.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.2.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izbira izvajalca za opravljanje dnevnih
prevozov učencev.
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 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak dan med 8. in 14. uro, razen
v petek med 8. in 12. uro v sprejemni pisarni
Občine Destrnik ali jo naročijo na elektronskem naslovu: metka.kajzer@destrnik.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti brez DDV.
Ponudnik mora v roku 10 dni od podpisa
pogodbe predložiti 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: v skladu z zakonom: glavni
pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali
sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo iz
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki
ji bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na razpisu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.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.

Stran

4348 /

Št.

51 / 8. 6. 2007

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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 15. 9. 2007.
IV.3.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 8. uri; Občina Destrnik, Vintarovci
50, Destrnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Občina Destrnik
Ob-16454/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Peter Kovač, tel. 03/896-16-46, e-pošta:
peter.kovac@velenje.si, faks 03/896-16-56.
Internetni
naslov
naročnika:
www.velenje.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vesna Stevanova, tel.
03/896-16-61,vroke:VesnaStevanova,e-pošta:
sprejemna@velenje.si, faks 03/896-16-54,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje prevozov šoloobveznih
otrok v Mestni občini Velenje v šolskem letu
2007/2008 in 2008/2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Velenje.
Šifra NUTS: slo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje prevozov šoloobveznih otrok
v Mestni občini Velenje v šolskem letu
2007/2008 in 2008/2009.
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.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osnovna šola Šalek in OŠ Gorica
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu 2007/2008
in 2008/2009.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 1.1. Loke – Šalek – Loke 26 km
10 otrok
podsklop 1.2. Loke – Šalek – Loke 26 km
17 otrok
podsklop 1.3. P. Kozjak Kline – Šalek – P.
Kozjak 37 km 8 otrok
podsklop 1.4. Janškovo selo – Gorica 15
km 30 otrok
podsklop 1.5. Lipje – Bevče – Gorica
16 km 20 otrok
podsklop 1.6. Ožir – Šalek 4 km 6 otrok
podsklop 1.7. Šenbric – Šalek 12 km 51
otrok
podsklop 1.8. Trebeliško – Šalek 6 km
8 otrok
podsklop 1.9. P. Kozjak – Šalek 60 km
11 otrok
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 2
Naslov: Osnovna šola Anton Aškerc, Gustav Šilih in CVIU
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu 2007/2008
in 2008/2009.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 2.1. Podkraj – Pesje – Anton
Aškerc (AA) 36 km 15 otrok
podsklop 2.2. Podkraj (pokopališče) (AA)
22 km 40 otrok
podsklop 2.3. Andraž – Pesje 22 km 15
otrok
podsklop 2.4. Zgornji Plešivec – Šoštanj
22 km 8 otrok
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 3
Naslov: Osnovna šola Gustav Šilih (Šentilj)-OŠ Livada
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu 2007/2008
in 2008/2009.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak glavni predmet: 60113100.
3) Količina ali obseg:
podsklop 3.1. Šmart. Cirkovce-Cirkovce-Hrastovec-Livada 36 km 18 otrok
podsklop 3.2. Ložnica-Kote-Laze-Podkraj-Šentilj 44 km 41 otrok
podsklop 3.3. Ložnica-Kavče-Velenje 18
km 20 otrok
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 4
Naslov: Osnovna šola Gorica (Vinska
Gora) – OŠ Livada – CVIU
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu 2007/2008
in 2008/2009.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.

3) Količina ali obseg:
podsklop 4.1. Prelska – Vinska Gora 26
km 19 otrok
podsklop 4.2. Obirc – Črnova – Vinska
Gora 34 km 14 otrok
podsklop 4.3. Konovo – CVIU 6 km
1 otrok
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 5
Naslov: Osnovna šola MPT in Livada in
OŠ Šalek In Gustav Šilih – Gorica – Anton
Aškerc
1) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v MOV v šolskem letu
2007/2008 in 2008/2009.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Sklop 1: OŠ Šalek in OŠ Gorica – 2 x 25
sedežni avtobus
podsklop 1.1. Loke – Šalek – Loke 26 km
10 otrok
podsklop 1.2. Loke – Šalek – Loke 26 km
17 otrok
podsklop 1.3. P. Kozjak Kline – Šalek – P.
Kozjak 37 km 8 otrok
podsklop 1.4. Janškovo selo – Gorica
15 km 30 otrok
podsklop 1.5. Lipje – Bevče – Gorica
16 km 20 otrok
podsklop 1.6. Ožir – Šalek 4 km 6 otrok
podsklop 1.7. Šenbric – Šalek 12 km
51 otrok
podsklop 1.8. Trebeliško – Šalek 6 km
8 otrok
podsklop 1.9. P. Kozjak – Šalek 60 km
11 otrok
Sklop 2: OŠ Anton Aškerc, OŠ Gustav
Šilih in CVIU – 1 x 25 in 1 x 50 sedežni
avtobus
podsklop 2.1. Podkraj – Pesje – Anton
Aškerc (AA) 36 km 15 otrok
podsklop 2.2. Podkraj (pokopališče) (AA)
22 km 40 otrok
podsklop 2.3. Andraž – Pesje 22 km 15
otrok
podsklop 2.4. Zgornji Plešivec – Šoštanj
22 km 8 otrok
Sklop 3: OŠ Gustav Šilih (Šentilj)-OŠ Livada – 1 x 25 in 1 x 50 sedežni avtobus
podsklop 3.1. ŠmartCirkovce-Cirkovce-Hrastovec-Livada 36 km 18 otrok
podsklop 3.2. Ložnica-Kote-Laze-Podkraj-Šentilj 44 km 41 otrok
podsklop 3.3. Ložnica-Kavče-Velenje 18
km 20 otrok
Sklop 4: OŠ Gorica (Vinska Gora) – OŠ
Livada – CVIU – 2 x 25 sedežni avtobus
podsklop 4.1. Prelska – Vinska Gora
26 km 19 otrok
podsklop 4.2. Obirc – Črnova – Vinska
Gora 34 km 14 otrok
podsklop 4.3. Konovo-CVIU 6 km
1 otrok
Sklop 5: OŠ MPT in OŠ Livada in OŠ Šalek in OŠ Gustav Šilih – Gorica - OŠ Anton
Aškerc – 2 x 50 sedežni avtobus
podsklop 5.1. Graška Gora – Plešivec
– Skale – Velenje 60 km 55 otrok
podsklop 5.2. Pesje-AA 17 km 48 otrok
podsklop 5.3. Vinska Gora – Gorica
24 km 55 otrok
podsklop 5.4. Dolič-Šalek 18 km 14 otrok
podsklop 5.5. Podkraj-Silova-Bundrla-Pirh-križišče-Velenje 24 km 42 otrok
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podsklop 5.6. Cirkovce – Hrastovec – Livada 30 km 10 otrok
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
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: Osnovna šola Šalek in OŠ Gorica – 2 x 25 sedežni avtobus in 2 x 50 sedežni avtobus
podsklop 1.1. Loke – Šalek – Loke 26 km
10 otrok
podsklop 1.2. Loke – Šalek – Loke 26 km
17 otrok
podsklop 1.3. P. Kozjak Kline – Šalek – P.
Kozjak 37 km 8 otrok
podsklop 1.4. Janškovo selo – Gorica
15 km 30 otrok
podsklop 1.5. Lipje – Bevče – Gorica
16 km 20 otrok
podsklop 1.6. Ožir – Šalek 4 km 6 otrok
podsklop 1.7. Šenbric – Šalek 12 km
51 otrok
podsklop 1.8. Trebeliško – Šalek 6 km
8 otrok
podsklop 1.9. P. Kozjak – Šalek 60 km
11 otrok
Sklop 2: Osnovna šola Anton Aškerc,
Gustav Šilih in CVIU – 1 x 25 in 1 x 50 sedežni avtobus
podsklop 2.1. Podkraj – Pesje – Anton
Aškerc (AA) 36 km 15 otrok
podsklop 2.2. Podkraj (pokopališče) (AA)
22 km 40 otrok
podsklop 2.3. Andraž – Pesje 22 km 15
otrok
podsklop 2.4. Zgornji Plešivec – Šoštanj
22 km 8 otrok
Sklop 3: Osnovna šola Gustav Šilih
(Šentilj)-OŠ Livada -1 x 25 in 1 x 50 sedežni avtobus
podsklop 3.1. Šmart. Cirkovce-Cirkovce-Hrastovec-Livada 36 km 18 otrok
podsklop 3.2. Ložnica-Kote-Laze-Podkraj-Šentilj 44 km 41 otrok
podsklop 3.3. Ložnica-Kavče-Velenje
18 km 20 otrok
Sklop 4: Osnovna šola Gorica (Vinska
Gora) – OŠ Livada – CVIU 2 x 25 sedežni
avtobus
podsklop 4.1. Prelska – Vinska Gora
26 km 19 otrok
podsklop 4.2. Obirc – Črnova – Vinska
Gora 34 km 14 otrok
podsklop 4.3. Konovo-CVIU 6 km 1
otrok
Sklop 5: Osnovna šola MPT in Livada in
OŠ Šalek in Gustav Šilih – Gorica - OŠ Anton Aškerc – 2 x 50 sedežni avtobus
podsklop 5.1. Graška Gora – Plešivec
– Skale – Velenje 60 km 55 otrok
podsklop 5.2. Pesje-AA 17 km 48 otrok
podsklop 5.3. Vinska Gora – Gorica
24 km 55 otrok
podsklop 5.4. Dolič-Šalek 18 km 14
otrok
podsklop 5.5. Podkraj-Silova-Bundrla-Pirh-križišče-Velenje 24 km 42 otrok
podsklop 5.6. Cirkovce – Hrastovec – Livada 30 km 10 otrok.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od končne ponudbene vrednosti (z DDV),
bančna garancija za dobro izvedbo posla.

znamom vozil, s katerimi bo ponudnik izvajal
prevoze šoloobveznih otrok v Mestni občini
Velenje z izjavo o starosti vozil.
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da vozniki,
s katerimi bo izvajal prevoze šoloobveznih
otrok v Mestni občini Velenje izpolnjujejo
vse pogoje po Pravilniku o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok s seznamom voznikov, ki vozijo vozilo, s katerim se
prevaža skupina otrok.
Izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– vozila morajo izpolnjevati vse pogoje
po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS,
št. 110/04 in spremembe);
– vozniki morajo izpolnjevati vse pogoje
po 8. členu Pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS,
št. 110/04 in spremembe).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP – UPB3 – (Uradni list RS,
št. 26/05);
– Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS,
št. 110/04 in spremembe).
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:
465-08-0002/2007-500.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
23. 7. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 24. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, sejna soba 28/I.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p. p. 704, 1000 Ljublja-

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok za plačilo računa je 30.
dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN
– 2.
Pisna izjava zakonitega zastopnika ponudnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakonit zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.
člena ZJN – 2 (za vsakega posameznega
zakonitega zastopnika).
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnik v predhodnih postopkih javnega
naročanja ni imel neporavnanih obveznosti
do podizvajalcev.
Dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati med
izvajanjem javnega naročila - kopija police.
Dokazilo (licenca) pristojnega organa za
opravljanje prostega cestnega prevoza oseb
v notranjem cestnem prometu.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo,
da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Poročilo pooblaščenega revizorja je potrebno
v primeru, če celotna ponudbena vrednost
presega 50.000.000,00 SIT (brez DDV). Podatki o finančnem stanju podjetja (ne sme
biti starejši od enega meseca do dneva odpiranja ponudbe).
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik mora izkazati pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Podatki o finančni disciplini za pravne
osebe ne smejo izkazovati, daje imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe neporavnane obveznosti v skladu
z Zakonom o davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi in zavarovanju.
Podatki o finančni disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo
izkazovati, daje imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe blokiran
transakcijski račun.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da vozila,
s katerimi bo izvajal prevoze šoloobveznih
otrok v Mestni občini Velenje izpolnjujejo
vse pogoje po Pravilniku o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se prevažajo skupine otrok s se-
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na, 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:
29. 5. 2007.
Mestna občina Velenje
Št. 25/07
Ob-16666/07
I1) me, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-23-09, v roke: Nevenka Maček,
e-pošta: nevenka.macek@pesnica.si, faks
02/654-23-19.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca prevozov osnovnošolskih otrok v šolskih letih
2007/08, 2008/09, 2009/10.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Območje Občine
Pesnica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Trajanje okvirnega sporazuma: 3 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje prevoza osnovnošolskih
otrok v šolskih letih 2007/08, 2008/09,
2009/10.
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: OŠ Pesnica (podružnica Pernica).
1) Kratek opis: opravljanje prevoza šoloobveznih otrok. Relacije bodo določene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 2
Naslov: OŠ Pesnica
1) Kratek opis: opravljanje prevoza šoloobveznih otrok. Relacije bodo določene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 3
Naslov: OŠ Jarenina
1) Kratek opis: opravljanje prevoza šoloobveznih otrok. Relacije bodo določene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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Sklop št. 4
Naslov: OŠ Jakobski dol
1) Kratek opis: opravljanje prevoza šoloobveznih otrok. Relacije bodo določene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki lahko oddajo ponudbo za najmanj eno
relacijo, sklop relacij ali za vse relacije, vendar mora biti ponudbena cena razvidna za
vsako relacijo posebej. relacije bodo 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:
Garancija za resnost ponudbe v višini
do 10% vrednosti javnega naročila, z rokom
veljavnosti 30. 9. 2007. Višina garancije bo
določena v razpisni dokumentaciji. Izjava
ponudnika o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančna garancija ali denarni depozit v
višini do 10% od vrednosti pogodbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Višina
garancije bo določena v pogodbi, glede na
vrednost naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačil je 30 dni od prejema
računa, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna, račun se izda do 5. v mesecu za
opravljene storitve v preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora izpolnjevati statusne, tehnične,
kadrovske, finančne in druge pogoje za prevoz šoloobveznih otrok skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; v razpisni dokumentaciji.
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: 954-1/2007-NM.
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. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 13. uri, Občina Pesnica – sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
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,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija, e-pošta: nevenka.
macek@pesnica.si, tel. 02/654-23-09, faks
02/654-23-19.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Občina Pesnica
Št. 430-0016/2007

Ob-16678/07

I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija,
tel. 07/816-12-14, v roke: Darja Lekše,
e-pošta:
darja.lekse@obcina-sevnica.si,
faks 07/816-12-10.
Internetni
naslov
naročnika:
www.obcina-sevnica.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje osnovnošolskih prevozov v
Občini Sevnica v letih 2007-2011.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Občina Sevnica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta,
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje osnovnošolskih prevozov v Občini Sevnica v letih 2007-2011.
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.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
60113100.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 24. 6. 2011.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu.
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: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom:
uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0016/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
01310-0100008286.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 7. 2007 do
10. ure.
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: Darja Lekše,
darja.lekse@obcina-sevnica.si,
07/816-12-14.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Občina Sevnica

1) Kratek opis: posodobitev informacijskega sistema v zdravstvenih zavodih na
Windows okolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
Sklop št. 6
Naslov: ZD Izola
1) Kratek opis: posodobitev informacijskega sistema v zdravstvenih zavodih na
Windows okolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
Sklop št. 7
Naslov: ZD Sežana
1) Kratek opis: posodobitev informacijskega sistema v zdravstvenih zavodih na
Windows okolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik za posamezen sklop bo moral v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla
z veljavnostjo 60 dni od roka za zaključek
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila posamezne fakture
znaša 30. dan po prejemu fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2; Opomba: V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj.
Ad.1) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, daje kandidat s podpisom obrazca A-4 prijava podal
lastno izjavo, da kandidat (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 (soglasja bo
predložil na morebitno naknadno zahtevo
naročnika).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Kandidat ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev
izpolnjevati zahtevan pogoj.
Ad. 2) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je kandidat s podpisom obrazca A-4 Prijava podal lastno izjavo,

Ob-16737/07
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. 00386/1/23-21-476, v roke: Helena
Ulčar, e-pošta: helena.ulcar@zdrzz.si, faks
00386/1/23-12-086.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.zdrzz.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): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v
roke: Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si,
faks 00386(0)590-75-609, internetni naslov:
http://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: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: posodobitev informacijskega sistema
v zdravstvenih zavodih na Windows okolje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Zdravstveni domovi
v Republiki Sloveniji na lokacijah, kot je navedeno v posameznem sklopu.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je posodobitev
informacijskega sistema v zdravstvenih
zavodih na Windows okolje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
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
1) Kratek opis: posodobitev informacijskega sistema v zdravstvenih zavodih na
Windows okolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
Sklop št. 2
Naslov: ZD Maribor
1) Kratek opis: posodobitev informacijskega sistema v zdravstvenih zavodih na
Windows okolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
Sklop št. 3
Naslov: ZD Koper
1) Kratek opis: posodobitev informacijskega sistema v zdravstvenih zavodih na
Windows okolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
Sklop št. 4
Naslov: Ormož
1) Kratek opis: posodobitev informacijskega sistema v zdravstvenih zavodih na
Windows okolje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
Sklop št. 5
Naslov: ZD Velenje
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da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Reference: kandidat je kadarkoli v zadnjih petih letih pred objavo razpisa redno
vzdrževal rešitev, ki je po funkcionalnosti in
namenu podobna naročnikovi rešitvi.
Referenca mora biti implementirana na
podlagi slovenske zakonodaje. Kot funkcionalno podobna rešitev se šteje rešitev, ki
zajema vsaj 2/3 vseh razpisanih področij
(glej A-10 Specifikacije, dodatni opis, poglavje Področja primarnega zdravstvenega
varstva).
Ad.3) Razvidno iz navedbe referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6;
4. Reference: izveden projekt elektronske izmenjave podatkov med dvema poljubnima organizacijama, ki sta medsebojno organizacijsko neodvisni (nista izpostavi...).
Ad.4) Razvidno iz navedbe referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6;
5. Reference: izveden projekt po vsaj trinivojski tehnologiji Client – Server, najmanj
50 hkratnih uporabnikov.
Ad.5) Razvidno iz navedbe referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6.
6. Reference: vsaj en izveden projekt,
kjer je ciljna platforma (grafično okolje za
kliente) enaka ponujeni.
Ad.6) Razvidno iz navedbe referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6.
7. Reference: vsaj en izveden projekt, ki
deluje na isti platformi kot je ponujena (strežniški del) – za platformo se šteje tako operacijski sistem kot tudi podatkovna baza.
Ad.7) Razvidno iz navedbe referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6.
8. Kadri (vsi prijavljeni kadri morajo biti
redno zaposleni pri kandidatu in imeti vsaj
2 leti delovnih izkušenj na področju, na katerem bodo delali – skupaj najmanj 4 različne
kadre).
9. Kandidat ima 2 kadra za inštalacijo
na lokacijah.
10. Kandidat ima 1 kader, kije ima ustrezen certifikat za strežniško platformo (operacijski sistem), na kateri bo tekla ponujena
rešitev.
11. Kandidat ima 1 kader, kije ima ustrezen certifikat za podatkovno bazo, na kateri
bo tekla ponujena rešitev.
Ad.8) in 9) Razvidno iz obrazca A-11
kapacitete.
Ad.10) in 11) Razvidno iz obrazca A-11
kapacitete ter ponudnik predloži kopije certifikatov.
12. Skladnost predmeta ponudbe s tehnično specifikacijo.
Ad.12) Razvidno iz obrazca A-10 Specifikacije.
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: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
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Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
85
2. Rok izvedbe migracije
15
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 227 – 243670 z dne 29. 11. 2006.
Druge prejšnje objave: 2007/S 030 –
035739 z dne 13. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 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: postopek bo
izveden v treh fazah: v prvi fazi bo naročnik
od kandidatov zahteval predložitev začetnih
ponudb, v drugi fazi se bo ločeno pogajal
s ponudniki po sklopih (z vsemi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za priznanje
sposobnosti v posameznem sklopu, kar bo
razvidno iz začetnih ponudb), po zaključku
pogajanj bo na podlagi možnosti, za katere se bo dogovoril na pogajanjih, pripravil
dokumentacijo za oddajo končnih ponudb
v posameznem sklopu. V primeru da bo
naročnik za posamezen sklop prejel le eno
začetno ponudbo, si pridržuje pravico pogajanja zaključiti po pridobitvi končne ponudbe
na samih pogajanjih.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
revizijskega zahtevka skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN je do roka za
oddajo začetnih ponudb. Po oddaji posla je
rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 dni
od prejema odločitve.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-68-56, faks 01/369-68-55, internetni
naslov: http://www.gov.si/mf.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Št. 430-257/2007-3
Ob-16740/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestna

uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-17-33, v roke: Tatjana
Šuklje, e-pošta: tatjana.suklje@ljubljana.si,
faks 01/306-17-01.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževalna dela na Poti (PST).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
Glavni kraj izvedbe: Pot »Pot spominov
in tovarištva«.
Šifra NUTS: Sl00E.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje Poti v dolžini 32.900 m zajema vzdrževanje zelenih, peščenih ter
asfaltnih površin in vzdrževanje pripadajoče parkovne opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90315100.
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:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 4.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj
120 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb.
Izjava banke, da bo ponudniku v primeru, če bo izbran izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: v
primeru, da bo za predmetno naročilo izbran
ponudnik, ki izkaže status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, mora predložiti izjavo, da bodo dela opravljale pretežno
invalidne osebe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, 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:
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj, katera so določena v prvem
odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06);
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali v
katerem koli podobnem položaju;
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– v primeru, da se ponudnik prijavlja na
razpis kot invalidsko podjetje ali zaposlitveni
center, mora imeti status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z
določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS,
št. 100/05 – UPB1).
Potrebna dokazila – izjave so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti izkazano pozitivno poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred
oddajo ponudbe;
– ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
davke in prispevke.
Potrebna dokazila – izjave so navedene
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izkazati reference v
skladu s zahtevami navedenimi v razpisni
dokumentaciji;
– ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti predmet naročila.
Potrebna dokazila – izjave, obrazec za
navedbo referenc so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: da.
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: 430-256/2007.
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:
23. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 7.
2007 ob 12. uri; Mestna občina Ljubljana,

(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne občine Ljubljana.
Šifra NUTS: Sl00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje centralnih ljubljanskih parkov,
vpadnic ter vzdrževanje pasjih stranišč.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90120000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 4.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj
120 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb.
Izjava banke, da bo ponudniku v primeru, če bo izbran izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: v
primeru, da bo za predmetno naročilo izbran
ponudnik, ki izkaže status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, mora predložiti izjavo, da bodo dela opravljale pretežno
invalidne osebe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj, katera so določena v prvem
odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06);
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali v
katerem koli podobnem položaju;
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– v primeru, da se ponudnik prijavlja na
razpis kot invalidsko podjetje ali zaposlitveni
center mora imeti status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z
določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS,
št. 100/05 – UPB1).
Potrebna dokazila – izjave so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti izkazano pozitivno poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred
oddajo ponudbe;
– ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno (pooblastilo 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.3) Dodatne informacije:
V primeru, da ponudbo predloži ponudnik, ki izkaže status invalidskega podjetja
ali zaposlitvenega centra, bo naročnik pri
izboru najugodnejšega ponudbe upošteval:
– ZJN-2 navaja možnost izvedbe pridržanja
naročil za posebne kategorije ponudnikov
(ki zaposlujejo invalide), in sicer v primeru
oddaje pridržanega javnega naročila (predmetno naročilo se oddaja v skladu z 19.
členom Zakona o javnem naročanju – pridržano naročilo) bo naročnik ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev iz razpisne
dokumentacije izbral ponudnika, ki izkaže
status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z določbami Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, v primeru, če njegova ponudbena
cena ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika, ki ni invalidno podjetje ali zaposlitveni center, pri čemer morajo
podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz 19.
člena ZJN‑2.
Naročnik si pridržuje pravico do uporabe 2. točke šestega odstavka 29. člena
ZJN-2.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16742/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-17-33, v roke: Tatjana
Šuklje, e-pošta: tatjana.suklje@ljubljana.si,
faks 01/306-17-01.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje centralnih ljubljanskih
parkov, vpadnic ter vzdrževanje pasjih stranišč.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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– ponudnik mora imeti poravnane vse
davke in prispevke.
Potrebna dokazila – izjave so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izkazati reference v
skladu s zahtevami navedenimi v razpisni
dokumentaciji;
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti predmet naročila.
Potrebna dokazila – izjave, obrazec za
navedbo referenc so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: da.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-257/2007.
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:
23. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 7.
2007 ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno (pooblastilo 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.3) Dodatne informacije:
V primeru, da ponudbo predloži ponudnik, ki izkaže status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, bo naročnik
pri izboru najugodnejše ponudbe upošteval
naslednje: – ZJN-2 navaja možnost izvedbe pridržanja naročil za posebne kategorije
ponudnikov (ki zaposlujejo invalide), in sicer
v primeru oddaje pridržanega javnega naročila (predmetno naročilo se oddaja v skladu
z 19. členom Zakona o javnem naročanju –
pridržano naročilo) bo naročnik ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev iz razpisne
dokumentacije izbral ponudnika, ki izkaže
status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z določbami Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, v primeru, če njegova ponudbena
cena ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika, ki ni invalidno podjetje ali zaposlitveni center, pri čemer morajo
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podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz 19.
člena ZJN-2.
Naročnik si pridržuje pravico do uporabe 2. točke šestega odstavka 29. člena
ZJN-2.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 029/07
Ob-16745/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentjur, Mestni trg 10, SI‑3230 Šentjur, Slovenija, v
roke: Edi Peperko, tel. +386/3/747-13-26,
e-pošta: edi.peperko@sentjur.si, faks
+386/3/574-34-46.
Internetni naslov naročnika: www.sentjur.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
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: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi projekta »celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju Savinje
– projekt Šentjur«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Šentjur, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje
– projekt Šentjur«, ki vključuje izgradnjo
kanalizacijskega sistema za Občino Šentjur
v skupni dolžini ca. 10.485 m in izgradnjo
čistilne naprave Šentjur kapacitete 13.000
PE. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih
del opravljal vsebinski in finančni nadzor
skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave
in pregled tehnične dokumentacije, nadzor
izvajanja del po projektni dokumentaciji,
nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu,
obračun izvedenih pogodbenih del, predaja
objekta naročniku, svetovanje naročniku in

koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5, 74.23.11.00‑8,
74.23.13.30-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »celostno
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje – projekt Šentjur«, ki vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema za
Občino Šentjur v skupni dolžini ca. 10.485
m in izgradnjo čistilne naprave Šentjur kapacitete 13.000 PE. Izbrani nadzornik bo
v okviru prevzetih del opravljal vsebinski
in finančni nadzor skladno z določili FIDIC
(nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni
dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih
del, priprava poročil naročniku o izvajanju
del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti
– vse skladno z določili FIDIC).
Ocenjena vrednost brez DDV: 106.673,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 4.000,00 EUR ali več in
veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni od izdaje Potrdila o
izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 30 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od
izbrane skupine ponudnikov pred podpisom
pogodbe zahteval predložitev ustreznega
akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi
naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost
vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in
področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja
sporazuma ter določila v primeru izstopa
ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
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kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Izjava 4.9.3: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika,
– Izjava 4.9.4: izjava ponudnika, da je
registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
osnovne sposobnosti (če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki
najmanj protivrednosti 125.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– Obrazec 4.5.1: finančni podatki,
– Izjava 4.9.5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– Obrazec 4.5.1: finančni podatki,

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.1 – reference ponudnika
– storitev po pravilih FIDIC,
– Obrazec 4.6.3 – referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu
vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba,
Podpoglavja 4.6,
– Obrazec 4.6.2 – reference ponudnika
– storitev pri izgradnji objektov po naravi
in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom,
– Obrazec 4.8.1 – poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani odgovornega nadzornika ter izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8,
– Obrazec 4.8.2 – reference ključnega
osebja,
– Obrazec 4.8.3 – referenčna potrdila
odgovornega nadzornika, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8,
– Obrazec 4.8.4 – referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje tehnologije, izdana s strani naročnikov v smislu
vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba,
Podpoglavja 4.8,
– Obrazec 4.8.5 – referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8,
– Obrazec 4.8.6 – referenčna potrdila
odgovornega nadzornika z geološko-geomehanskega področja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8,
– Obrazec 4.8.7 – referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8,
– Obrazec 4.8.8 – referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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:
24. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI‑1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 125,00 EUR, na
račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI‑1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Dunajska cesta 122, SI‑1000 Ljubljana, št. računa 33000–6617471620, IBAN
koda / št. računa SI5633000-6617471620,

– dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja,
– Izjava 4.9.5: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih
3 let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih
3 let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji čistilnih naprav
velikosti 10.000 PE–30.000 PE in 2 storitvi
nadzora in svetovanja pri gradnji kanalizacijskega sistema dolžine vsaj 2.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih 3 let uspešno izvedeno vsaj 1 storitev nadzora in svetovanja po
pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik mora
imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije v obdobju zadnjih 3 let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora
tehnologije pri gradnji čistilne naprave velikosti 10.000 PE-30.000 PE. Odgovorni nadzornik za področje tehnologije mora imeti
vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v
obdobju zadnjih 3 let uspešno izvedeni vsaj
2 storitvi nadzora in svetovanja s področja
gradbeno obrtniških del pri izvedbi čistilnih
naprav velikosti 10.000 PE-30.000 PE in 2
storitvi nadzora in svetovanja s področja
gradbeno obrtniških del pri izvedbi kanalizacijskega sistema dolžine vsaj 2.000 m.
Odgovorni nadzornik za področje gradbeno
obrtniških del mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja v
obdobju zadnjih 3 let uspešno izvedeni vsaj
2 storitvi nadzora in svetovanja na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi čistilne naprave ali kanalizacijskem sistemu,
od tega vsaj eno za čistilno napravo. Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega
področja mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju
zadnjih 3 let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora
strojnih instalacij pri gradnji čistilne naprave
velikosti 10.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij mora
imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju
zadnjih 3 let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora
elektro instalacij pri gradnji čistilne naprave
velikosti 3.000 PE ali več in 1 storitev nadzora in svetovanja s področja elektro instalacij pri gradnji črpališča na kanalizacijskem
sistemu. Odgovorni nadzornik za področje
elektro instalacij mora imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj.

Stran

Stran
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SWIFT koda: HAABSI22, s pripisom “Nadzor Šentjur”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 7. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Šentjur, Mestni trg
10, SI‑3230 Šentjur.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI‑1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI‑1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Občina Šentjur
Št. 961-11/2007
Ob-16749/07
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, v roke: Jana Šušteršič-Kobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si, tel.
+386/1/474-56-61, 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 je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– oseba javnega prava;
– drugo: pokojninski zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava in izpis obvestil o nakazilu
pokojnin za obdobje treh let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in izpis obvestil o nakazilu pokojnin za obdobje treh let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78000000; dodatni predmet(-i): 78140000.
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:
Skupna predvidena naklada za izdelavo
in izpis obvestil o nakazilu pokojnin za obdobje treh let je 22.824.000 EUR posameznih obvestil, in sicer po naslednji mesečni
dinamiki:
– redno mesečno ob koncu tekočega
meseca naklada 625.000 EUR obvestil za
redne mesečne pokojnine,
– redno trikrat (po potrebi štirikrat) mesečno, skupna naklada 9.000 EUR obvestil
za tedenska nakazila pokojnin.
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,
in sicer v višini 60.000,00 EUR, z veljavnostjo do 30. 11. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
60.000,00 EUR, 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 je 30 dni od dneva
prejema računa s specifikacijo postavk, ki
je 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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Potrdilo poslovne banke, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo potrdila ni imel blokiranih sredstev na
transakcijskem računu. Kolikor ima ponudnik več transakcijskih računov, mora predložiti potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune. Potrdilo poslovne banke
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 1 meseca.
2. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
3. Izjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
Ponudnikom, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, dokazila ni potrebno priložiti.
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), 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 hiše.
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
enega naročnika, pri katerem je ponudnik v
zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal storitve izdelave
in izpisa primerljivih pisemskih obvestil, in
sicer mesečno (kontinuirano vsaj 6 mesecev), ki so bila izdelana in oddana v poštni
prenos najkasneje v treh dneh od prejema
podatkov s strani naročnika, kije predmet
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javnega naročila, skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov. Količina izdelanih primerljivih
pisemskih obvestil ne sme biti manjša od
300.000 obvestil.
Referenčna potrdila naročnikov so lahko
fotokopije.
3. Izjava v obrazcu (ponudba), da bodo
izpisana obvestila paketno oddana na stroške izvajalca v prenos na Pošto Slovenije,
Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana.
4. Izjava v obrazcu (Ponudba), da bo
ponudnik zagotovil rok za izpis obvestil in
oddajo na Pošto Slovenije za redne mesečne pokojnine v nakladi 625.000 obvestil v
roku največ 3 dni od prejema podatkov na
magnetnem mediju.
5. Izjava v obrazcu (Ponudba), da je bo
ponudnik zagotovil rok za izpis obvestil in
oddajo na Pošto Slovenije za tedenska nakazila pokojnin v skupni mesečni nakladi
9.000 obvestil v roku naslednjega dne oziroma v roku istega dne po prejemu podatkov
na magnetnem mediju.
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:

naročnik bo izločil ponudnika, če ugotovi,
da obstajajo okoliščine in dejstva iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Naročnik bo
prav tako izločil ponudbo, če ugotovi obstoj
dejstva iz a) do f) tretjega dostavka 42. člena ZJN-2. Neobstoj okoliščin in dejstev iz
prvega odstavka 42. člena in iz a) do f) točke tretjega dostavka 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. Če naročnik
kljub prejetemu pooblastilu ne more pridobiti ustreznega potrdila pristojnega organa,
mu mora tako potrdilo priskrbeti ponudnik v
roku, ki mu ga bo določil naročnik, vendar
ne več kot 10 dni od prejema naročnikove
zahteve za predložitev potrdila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) obrazec BON 1/P;
b) potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe;
c) izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena);
d) potrdilo pooblaščenega revizorja, izdanega skladno s šestim členom Odredbe o poslovanju proračunskih porabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
da ima poravnane do svojih podizvajalcev,
dobaviteljev ali kooperantov vse svoje zapadle obveznosti. Potrdilo revizorja ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe, (opomba: prilagoditi konkretnemu
postopku);
Potrdila iz točke a) do d) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave. Če se ponudnik sklicuje na finančne kapacitete drugih
oseb, mora priložiti njihovo pisno izjavo, da
so mu pripravljene financirati ali sofinancirati
izvedbo javnega naročila, ne glede na to,
da ne sodelujejo v postopku in/ali izvedbi
pogodbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Reference: ponudnik navede vsaj
5 referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo
priznal referenco, če so bile storitve, ki jih
ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v
času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga
navaja, se mora nanašati na enak ali večji
velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je
naročnikov.
b) Tehnična opremljenost: ponudnik opiše in priloži seznam tehnične opreme, njihovo starost, ekološko sprejemljivost, namen
uporabe ter navede morebitne druge tehnične podatke, potrebne za ocenitev sposobnosti izvedbe javnega naročila.
c) Ponudnik izjavi (s podpisom izjave
2.10.), da bo obroke dostavljal naročniku
v enote vrtca redno in v količinah, ki jih bo
naročnik dnevno naročal in v obsegu, ki ga
je naročnik določil v okviru razpisne dokumentacije. Da bo izvajal delovne storitve v
enotah vrtca v obsegu, ki ga je določil naročnik v okviru razpisne dokumentacije.

Merila
1. ponudbena cena
enega obvestila
2. reference
3. rok izvedbe

Ponderiranje
60
20
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-11/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 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 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: 26. 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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 12. uri; ZPIZ Centrala, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno, in sicer
v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-16754/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 386/4/512-24-65, v
roke: Barbara Kožuh, e-pošta: barbara.kozuh@guest.arnes.si, faks 386/4/512-01-39.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje prehranskih in delovnih
storitev za potrebe delilnih kuhinj enot Vrtca
Škofja Loka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 17.
Glavni kraj izvedbe: Podlubnik 1d, 4220
Školja Loka.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbrani izvajalec bo vsak delovni dan zagotavljal prehranske storitve za otroke in
zaposlene pri naročniku.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55523100.
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: 388.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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d) Ponudnik podpiše izjavo (s podpisom
izjave 2.10.), da ima organizirano notranjo
kontrolo kakovosti po sistemu HACCP, za
zunanjo kontrolo kakovosti pa ima pooblaščen pristojni zavod.
e) Ponudnik podpiše izjavo (s podpisom
izjave 2.10.), da prehranske in delovne storitve opravlja z zahtevami veljavnih predpisov v RS.
f) Ponudnik podpiše izjavo (s podpisom
izjave 2.10.), da ima zaposleno osebje, ki
glede usposobljenosti ustreza naslednjim
zahtevam:
– poznavanje dobre higienske prakse
(DHP) / HACCP za kuhinje vrtcev,
– poznavanje Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah.
– poznavanje priprave dietne prehrane.
g) Ponudnik podpiše izjavo (s podpisom
izjave 2.10.), da bo jedilnike pripravljal v
skladu s smernicami.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena
60
2. raznolikost jedilnikov
10
3. oddaljenost kuhinje
20
4. usposobljenost osebja
5
5. reference
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:
25. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: 1. 8.
2007 ob 10. uri; Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; če predložijo 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:
1. 6. 2007.
Vrtec Škofja Loka
Ob-16768/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, Slovenija, tel. +386/3/839-16-00,
faks +386/3/839-16-15.
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I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vesna
Paljk, tel. +386/1/421-90-40, e‑pošta: altus.
con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): ALTUS consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Suzana
Miletič, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta:
altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(‑e): Suzana Miletič, tel. +386/1/421-90-40, e‑pošta:
altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevozi šolskih otrok.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Nazarje.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje rednih dnevnih prevozov šolskih
otrok v šolo in iz šole domov na območju
Občine Nazarje.
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: Prevozi z avtobusom
1) Kratek opis: redni prevozi šolskih otrok
z avtobusom na relaciji Delce – Šmartno ob
Dreti–Nazarje in povratna relacija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 2
Naslov: Prevozi s kombijem
1) Kratek opis: redni prevozi šolskih otrok
s kombijem na relacijah Potok–Gorica–Kokarje–Nazarje, Prihova–Nazarje, Rovt pod
Menino–Krnčnik–Potočnik–Krnčnik–OŠ
Šmartno ob Dreti in povratne relacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: redni
dnevni prevozi šolskih otrok od doma do
šole in nazaj domov. Prevozi potekajo na
območju Občine Nazarje. Prevozi se izvajajo z avtobusom in kombijem.
Ocenjena vrednost brez DDV: 194.500,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 3. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo najmanj v roku 30 dni po
izdaji zbirnega mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi – dogovor
o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v
cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
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 je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Ponudnik ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (licenca za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu).
Ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije, prisilne poravnave.
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik lahko zagotovi redne dnevne
prevoze šolskih otrok.
Ponudnik za prevoz šolskih otrok lahko
zagotovi vozni park v skladu z veljavnimi
predpisi.
Ponudnik razpolaga z zadostnim številom vozil za prevoz šolskih otrok.
Ponudnik ima ustrezno usposobljene voznike, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz otrok
v cestnem prometu.
Ponudnik ima izkušnje s področja prevoza šolskih otrok (reference).
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B) Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pravne osebe morajo predložiti BON-1
in BON-2.
Samostojni podjetniki morajo predložiti
BON-1 in originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun o povprečnem mesečnem stanju sredstev na
transakcijskem oziroma žiro računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:

Merila
1. cena
2. stalni popust
3. dodatne ugodnosti

Ponderiranje
90
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 609-0002/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Pogoji in način plačila: vplačilo razpisne
dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157,
sklic na številko 609-2007, po modelu 00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2007 do
11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e‑pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 6. 2007.
Občina Nazarje
Ob-16867/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, v roke:
Vida Sivič, tel. 05/617-50-41, e-pošta: vida.
sivic@okoljepiran.si, faks 05/617-50-15, internetni naslov(-i): www.okoljepiran.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje programa čiščenja in vzdr-

ževanja javnih površin, pobiranje odpadkov
in drugih opravil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja javnih površin, pobiranje odpadkov
in drugih opravil.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 8. 6. 2007, zaključek 22. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe (nepreklicna garancija na prvi poziv) v višini 5%
ponudbene vrednosti, mora ponudnik predložiti ob predložitvi ponudbe. Garancija
mora veljati 90 dni po odpiranju ponudb.
Ponudnik mora v roku veljavnosti te garancije skleniti pogodbo in izročiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A) Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi

Stran

Merila
Ponderiranje
1. Ponudbena cena
– najnižja cena
60 točk
– vsaka naslednja
15 odbitnih točk
2. Pribitek za nadurno delo
– najnižji procent pribitka
10 točk
– vsaka naslednja
2 odbitni točki
3. Pribitek za nočno delo
– najnižji procent pribitka
10 točk
– vsaka naslednja
2 odbitni točki
4. Pribitek za delo ob nedeljah
in praznikih
– najnižji procent pribitka
10 točk
– vsaka naslednja
2 odbitni točki
5. Reference
– za triletno obdobje
10 točk
– za dvoletno obdobje
5 točk
– za enoletno obdobje
2 točki
6. Odzivni čas na intervencije:
– najnižji čas
10 točk
– vsaka naslednja
2 odbitni točki
Najugodnejša je ponudba z največjim
številom 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.

Stran
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IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 13. uri; Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Ob-16989/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Aleksandra Gradišnik, tel. 02/872-35-61,
e-pošta: sasa.gradisnik@dravograd.si, faks
02/872-35-74.
Internetni naslov(-i): www.dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje storitev povezanih z informiranjem javnosti o projektu izgradnje čistilnih naprav in kanalizacije v občinah Dravograd in Mislinja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve informiranja
javnosti na območju Občine Dravograd in
Občine Mislinja.
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 10., 13., 15.
Glavni kraj izvedbe: Dravograd, Mislinja.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev, povezanih z informiranjem javnosti o projektu izgradnje čistilnih naprav in kanalizacije v občinah
Dravograd in Mislinja.
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 podpisu pogodbe, zaključek 9. 4. 2010 za pogodbo na lokaciji A
– Dravograd in 31. 7. 2010 za pogodbo na
lokaciji B – Mislinja, oziroma najkasneje 6
mesecev po zaključku gradbenih del in prevzemu objekta s strani naročnika.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora izročiti naročniku dve
bianco menici z menično izjavo za vsako
lokacijo (A-Dravograd, B-Mislinja) posebej
kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV), najpozneje v 10 dneh od
podpisa vsake pogodbe, unovčljive do 9. 4.
2010 za pogodbo na lokaciji A – Dravograd
in 31. 7. 2010 za pogodbo na lokaciji B – Mislinja, oziroma najkasneje 6 mesecev po
zaključku gradbenih del in prevzemu objekta
s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Naročnik bo od izbranega ponudnika, v
primeru skupne ponudbe, zahteval predloži-
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tev konzorcijskega sporazuma, ki mora vsebovati najmanj naslednje določbe:
– opredelitev nosilca posla in pooblastilo
vodilnemu partnerju,
– določiti je potrebno neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev do naročnika,
– posamezni deleži partnerjev v % in področje dela, ki ga bo partner izvedel,
– način plačila preko vodilnega partnerja,
– rok trajanja sporazuma.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; da ni bil ponudnik
ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06).
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: da je
registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima ponudnik, vsak partner v primeru skupne ponudbe oziroma vsak podizvajalec, plačane vse zapadle obveznosti
do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
– da bo ponudnik, vsak partner v primeru
skupne ponudbe oziroma vsak podizvajalec kot prevzemnik javnega naročila odstopil
svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– da bo ponudnik, vsak partner v primeru
skupne ponudbe oziroma vsak podizvajalec
kot prevzemnik javnega naročila plačal obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom
in podizvajalcem v enakih rokih, kot bo določeno v pogodbi z naročnikom,
– da bo ponudnik, vsak partner v primeru
skupne ponudbe oziroma vsak podizvajalec
kot prevzemnik javnega naročila priznal in
obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak
dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih
obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je ponudnik izvedel vsaj en projekt
s področja okoljskega komuniciranja (kot
npr.: izboljšanje oskrbe prebivalstva s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
izgradnja centrov za ravnanje z odpadki,
sanacija divjih odlagališč, ločeno zbiranje in
predelava odpadkov, izgradnja čistilnih naprav, kanalizacij, zmanjševanje onesnaževanja zraka, okolju prijazne energije, ipd.) v
obdobju zadnjih treh let (v letih 2004, 2005,
2006),
– da je ponudnikov vodja projekta izvedel vsaj en projekt s področja vodenja okoljskega komuniciranja (kot npr.: izboljšanje
oskrbe prebivalstva s pitno vodo, odvajanje

in čiščenje odpadnih voda, izgradnja centrov
za ravnanje z odpadki, sanacija divjih odlagališč, ločeno zbiranje in predelava odpadkov, izgradnja čistilnih naprav, kanalizacij,
zmanjševanje onesnaževanja zraka, okolju
prijazne energije, ipd.) v obdobju zadnjih
treh let (v letih 2004, 2005, 2006).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Dravograd.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
Občina Dravograd
Št. 4301-4/07
Ob-16998/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Erika Zavnik, Saša Stopar, tel. 00386/5/365-91-10,
e-pošta:
obcina@ajdovscina.si,
faks
00386/5/365-91-33.
Internetni
naslov
naročnika:
www.ajdovscina.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: opravljanje šolskih prevozov na
območju Občine Ajdovščina v šolskih 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. 2.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Trajanje okvirnega sporazuma: 3 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje šolskih prevozov na obmo-
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čju Občine Ajdovščina v šolskih letih
2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
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: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2010.
Sklop št. 2
Naslov: OŠ Šturje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2010.
Sklop št. 3
Naslov: OŠ Dobravlje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2010.
Sklop št. 4
Naslov: OŠ Col
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2010.
Sklop št. 5
Naslov: OŠ Otlica
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2010.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: določeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki
ji bo naročilo oddano: določeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
določeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
določeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. I. RS, št. 131/2006),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. I. RS,
št. 110/2004),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. I. RS,
št. 91/2006).
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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4301-4/2007.
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:
20. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 10.15; mala sejna soba Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani
www.ajdovscina.si, pod rubriko Razpisi,
najkasneje od 6. 6. 2007 dalje.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
internetni naslov www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Občina Ajdovščina

Št.
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Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 445/07

Ob-16886/07
Popravek

V obvestilu o oddaji naročila za nakup
toaletne konfekcije, št. objave v Glasilu EU
2007/S 101-124047 z dne 30. 5. 2007 in Ur.
l. RS, št. 48 z dne 1. 6. 2007, Ob‑15755/07,
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup toaletne konfekcije.
Klinični center Ljubljana
Ob-16441/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: klavdija.luzar@javne-naprave.si, tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup delovnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup delovnih vozil.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34140000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena brez davka
60
2. ustreznost tehničnim zahtevam 20
3. reference za vozila
10
4. dobavni rok
10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2/JN-2007/B.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 072- 087997
z dne 13. 4. 2007.
Št. naročila: 2/JN-2007/B.
Naslov: Nakup delovnih vozil
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
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: pri javnem
razpisu za nakup delovnih vozil za sklop B
ni bil izbran noben ponudnik, ker nobena od
ponudb ni ustrezala tehničnim zahtevam iz
razpisne dokumentacije. Razpis za ta sklop
bo ponovljen.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 5. 2007.
Javne naprave
javno podjetje d.o.o.
Št. 416/07
Ob-16455/07
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:
– zdravje,
– oseba javnega prava.
Naročnik izdaja postopek v imenu drugih: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup PE vrečk.
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 PE vrečk.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.10.0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 202.089,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S239-255475
z dne 15. 12. 2006.
Št. naročila: 76
Naslov: Nakup PE vrečk
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Plasta
d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250.800,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
202.089,00 EUR z 20% DDV.
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.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 427/07
Ob-16668/07
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup intraokularnih leč za operacijo katarakte.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup intraokularnih leč za operacijo katarakte: 1. 2. 7. in 8. sklop.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.41.31.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 88.599,10 EUR z 8,5% 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.
Prehodno
informativno
obvestilo:
2006/S094-100396 z dne 18. 5. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S190-201326
z dne 5. 10. 2006.
Druge prejšnje objave: 2007/S77-093674
z dne 20. 4. 2007.
Št. naročila 22
Naslov: 1. in 2. sklop predmetnega javnega naročila
V.l) Datum oddaje naročila: 18. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biokorp d.o.o., Prežihova 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 27.864,72 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
20.262,00 EUR z 8,5% DDV; najnižja ponudba: 20.262,00 EUR z 8,5 DDV, najvišja
ponudba: 20.262,00 z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 22
Naslov: 7. in 8. sklop predmetnega javnega naročila
V.l) Datum oddaje naročila: 18. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90.990,66 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
68.337,10 EUR z 8,5% DDV; najnižja ponudba: 68.337,10 EUR z 8,5% DDV, najvišja
ponudba; 68.337,10 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 za 1. 2. 7. in 8. sklop je bilo
bilo oddano na podlagi izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave na
osnovi 1. točke prvega odstavka 28. člena

ZJN-2 po predhodno neuspelem odprtem
postopku, objavljenim v Ur. l. RS, št. 118 z
dne, 17. 11. 2006, Ob-32189/06 Ur. l. RS,
št. 38, 26. 4. 2007, Ob-11863/07.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 433/07
Ob-16726/07
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.l.l) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup sadja in zelenjave ‑ 54 sklopov – 2. faza (maj 2007).
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 sadja in zelenjave – 54 sklopov
– naročilo se oddaja po sklopih; en sklop,
več sklopov ali vse sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
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.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005S183-180752 z dne 22. 9. 2005.
Št. naročila: 43
Naslov: Sklop ‑ maj ‑ 17, 18
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 43
Naslov: Sklopi – maj – 22.31
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adam
komerc, d.o.o., Stantetova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 43
Naslov: Sklopi ‑ maj ‑ 3, 8, 21, 23, 24, 25,
27, 29, 30, 33, 34, 38, 42, 45
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 214, 1000
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Št.

Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 43
Naslov: Sklopi ‑ maj ‑ 5, 44.
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Krnc,
d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
St. naročila: 43
Naslov: Sklopi maj ‑ 1, 7, 10, 12, 14, 20,
26, 35, 37, 39, 40, 41, 48, 50
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 43
Naslov: Sklop ‑ maj ‑ 32
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kmetija Bohinc, Zalog 39, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana

ter dobava in montaža notranje opreme v
pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45213100, dodatni predmet(‑i): 36121000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 515.187,15 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št. 430-42/2007-15
Ob-16773/07
I.1) ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/230-52-25, +386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 12/2007-PSPs; potrošna
sredstva in drobni inventar za vzdrževanje zgradb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: vojašnice v RS.
Šifra NUTS: AO38.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 28.40.00.00, glavni besednjak, do-

datni predmeti: 28.50.00.00, 28.60.00.00,
28.70.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 294.167 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. merila
2. odstotek popusta
na dodatni cenik

Ponderiranje
90
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-42/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom:
Obvestilo o naročilu: 2006/S202-214855
z dne 21. 10. 2006.
Št. naročila: MORS 12/2007-PSPs
Naslov: Potrošna sredstva in drobni inventar za vzdrževanje zgradb
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, 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:
294.167 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 961-01/2007
Ob-16427/07
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 Šušteršič-Kobal, e‑pošta: natasa.polanc@zpiz.si,
faks +386/1/474-52-12.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbeno obrtniška preureditvena
dela ter dobava in montaža notranje opreme
v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ZPIZ,
Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška preureditvena dela

Stran

Merila
Ponderiranje
1. Skupna ponudbena cena
90
2. Skupna garancijska doba
10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-01/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 011 –
325207 z dne 9. 2. 2007.
Št. naročila: 961-01/2007
Naslov: Gradbeno obrtniška preureditvena dela ter dobava in montaža notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe
ZPIZ
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tipo
investicijske gradnje d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta:
tipo-inz@siol.net, tel. +386/1/566-10-18,
faks +386/1/568-27-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 734.434,99 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
515.187,15 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: delež 95%.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
IV.3.2) Obvestilo o naročilu objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 9. 2. 2007,
Ob-3252/07.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 804/57/07
Ob-16457/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Rudnik Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1, SI – 4224
Gorenja vas, Slovenija, v roke: mag. Franc
Avberšek, tel. +386/04/51-59-300, e-pošta:
info@rudnik-zv.si, faks +386/04/51-59-399.
Internetni
naslov
naročnika: http://www.rudnik-zv.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

Stran

4364 /

Št.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opustitev obratovanja odlagališč
hidrometalurške in rudniške jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami
odlaganja – 2. sklop: Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gorenja vas, Slovenija.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: preoblikovanje in zmanjšanje naklonov brežin, večplastna prekrivka odlagališča hidrometalurške jalovine s površino ca. 4 ha
in izdelava vrtin za izvajanje monitoringa.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.41.00; glavni predmet, dopolnilni besednjak: gradbena dela na rudarskih objektih.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 8,750.110,35 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:
– s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom,
– pospešeni s pogajanji.
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega 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 bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ob-102461,
Ob-102466 z dne 26. 9. 2003.
Druge prejšnje objave: Ob-4217/07,
Ob-4218/07 z dne 23. 2. 2007.
Št. naročila 2511-07-200114
Naslov: Opustitev obratovanja odlagališč
hidrometalurške in rudniške jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami
odlaganja – 2. sklop: Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano:
SCT d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: sct@sct.si, tel.
+386/1/434-52-04, faks +386/1/434-52-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,754.798,86 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
8,750.110,35 EUR.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 110-1/07
Ob-16891/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Družba za avtoceste v Republiki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/300-99-37.
Internetni naslov naročnika: www.dars.
si.
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: zahodna obvoznica Maribor: IV.
etapa med cesto Proletarskih brigad in Streliško cesto od km 2.640 do km 3.620.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: zahodna obvoznica Maribor.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: zahodna obvoznica Maribor: IV. etapa med
cesto Proletarskih brigad in Streliško cesto od 2.640 km do 3.620 km.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233121.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 4.488.478,56 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: 2006/000428.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 146-157291
z dne 3. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Zahodna obvoznica Maribor: IV.
etapa med cesto Proletarskih brigad in Streliško cesto od km 2.640 do km 3.620
V.1) Datum oddaje naročila:12. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo oddano: J.V. CPM, d.d.,
Maribor + GIZ Gradis, Ljubljana, Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.488.478,56 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-16892/07
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. 01/300-99-00,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/300-99-37.
Internetni naslov naročnika: www.dars.si.
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: AC Slivnica – Pesnica: pododsek
AC Zrkovska cesta – Pesnica od km 10 +
847 do km 17 + 150; gradnja predora Vodole 10-3, 8-2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: AC
Slivnica – Pesnica: Pododsek AC Zrkovska
cesta – Pesnica od km 10 + 847 do km 17 +
150; Gradnja predora Vodole 10-3, 8-2.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
AC Slivnica – Pesnica: pododsek AC Zrkovska cesta – Pesnica od km 10 + 847
do km 17 + 150; gradnja predora Vodole
10-3, 8-2.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45221240.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 18.904.009,08 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: 2006/000674.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 247- 265730
z dne 29. 12. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: AC Slivnica – Pesnica: pododsek AC Zrkovska cesta – Pesnica od km
10 + 847 do km 17 + 150; gradnja predora
Vodole 10-3, 8-2
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: J.V.
SCT d.d., Ljubljana + CPM, d.d., Maribor,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
18.904.009,08 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 575/07
Ob-16380/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
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Št.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: skladišče naftnih
derivatov Instalacija Sermin, Koper.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 18.000 m3 naftnih derivatov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 466.200,00 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.
Št. naročila: JN6/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rok.blenkus@
petrol.si, tel. 00386/1/471-43-59, faks
00386/1/471-41-39, internetni naslov:
www.petrol.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 52.500,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
36.000,00 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN6/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OMV
Slovenija d.o.o., Ferrarska ulica 7, 6000
Koper, Slovenija, tel. 00386/5/66-33-402,
e-pošta: marjan.pecar@omv.com, faks
00386/5/66-33-409.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10.500,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5.700,00 EUR.
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.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu z 20. členom Zakona o javnem
naročanju (Ur. I. RS, št. 128/07).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
ZORD Slovenija

– oseba javnega prava;
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za prenovo, rekonstrukcijo in
nadomestno gradnjo poslovnega objekta
ZPIZ OE Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne in tehnične dokumentacije za prenovo, rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo poslovnega objekta
ZPIZ OE Maribor.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74200000, dodatni predmet(-i): 74232000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 85.000,00 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Ob-16406/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.,
Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 00386/5/663-49-50, v roke: Drago Turk,
e‑pošta: drago.turk@komunala-izola.si, faks
00386/5/663-49-49.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova talne signalizacije na občinskih cestah v Občini Izola, ostala vzdrževalna in nepredvidena dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Izola.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova talne signalizacije na občinskih
cestah, ostala vzdrževalna in nepredvidena dela.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50200000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 73.582,85 EUR
brez DDV, najvišja ponudba 81.730,51 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: 2/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ozon
d.o.o. Koper, Bošamarin 38, 6000 Koper,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 77.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 73.582,85 EUR brez DDV, najvišja ponudba 81.730,51 EUR brez 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:
30. 5. 2007.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Št. 961-02/2007
Ob-16425/07
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 Šušteršič Kobal, e‑pošta: natasa.polanc@zpiz.si, faks
+386/1/474-52-12.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

Stran

Merila
Ponderiranje
1. ponudbena cena
60
2. reference ponudnika
20
3. mednarodne in domače nagrade
odgovornega projektanta na področju
arhitekture
10
4. pridobitev certifikata ponudnika
za standard ISO 9001
ali enakovredno
10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-02/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 011 –
325407 z dne 9. 2. 2007.
Št. naročila: 961-02/2007
Naslov: Izdelava projektne in tehnične
dokumentacije za prenovo, rekonstrukcijo
in nadomestno gradnjo poslovnega objekta
ZPIZ OE Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ING.
KLAN d.o.o. in Projektivni biro 91 d.o.o., Pušnikova ulica 18/Sodna ulica 25, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: pgk@ingklan.si, tel.
+386/2/429-02-20, faks +386/2/429-02-21,
internetni naslov: www.ingklan.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
85.000,00 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: delež 51%.
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. 11 z dne 9. 2. 2007, Ob-3254/07.
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Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1518 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 961-04/2007
Ob-16428/07
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 Šušteršič-Kobal, e‑pošta: natasa.polanc@zpiz.si,
faks +386/1/474-52-12.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.
si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje računalniške opreme
na lokacijah ZPIZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, Trg OF 12, Ljubljana,
Masarykova 17, Ljubljana, Linhartova 51,
Celje, Gregorčičeva 5a, Celje, Trg celjskih
knezove, Koper, Pristaniška ulica 12, Kranj,
Stara cesta 11, Jesenice, Ulica Maršala Tita
73, Maribor, Sodna ulica 15, Maribor, Cesta
k Tamu 12, Ptuj, Trstenjakova 9, Murska
Sobota, Kocljeva 12d, Murska Sobota, Kocljeva 9, Nova Gorica, Kidričeva 13, Novo
mesto, Novi trg 9, Krško, Cesta krških žrtev
67, Črnomelj, Kolodvorska 34, Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 4, Velenje, Prešernova 7, Trbovlje, Sallaumines 2.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje računalniške opreme na lokacijah ZPIZ.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50300000, dodatni predmet(-i): 50312000,
50312620.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 125.187,78 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Ponudbena cena (l. sklop)
80
2. Ponudbena cena (ll. sklop)
90
3. Odstotek znižanja priporočene
prodajne cene rezervnih delov
proizvajalca oziroma principala
za rezervne dele za opremo (I. sklop) 20
4. Čas popravila v urah (ll. sklop)
10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-04/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 019-504007
z dne 2. 3. 2007.
Št. naročila: 961-04/2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naslov: Vzdrževanje računalniške opreme na lokacijah ZPIZ (I. in II. sklop)
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta:
javni.razpisi@snt.si, tel. +386/1/585-52-00,
faks +386/1/585-52-01, internetni naslov:
www.snt.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 125.187,78 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
125.187,78 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.
IV.3.2) Obvestilo o naročilu objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007,
Ob-5040/07.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 5. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-16679/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-69, v
roke: Roman Strlekar, e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si, faks 07/816-12-10.
Internetni naslov naročnika: www.obcina-sevnica.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: cenitev nepremičnin – sklenitev
okvirnega sporazuma z enim ponudnikom
za obdobje 4 let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Občina Sevnica.
Šifra: NUTS.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev
okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje cenitev nepremičnin po naročilu naročnika.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74233000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0004/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 0026/S z dne 23. 3.
2007.
Št. naročila: 4

nin

Naslov: Opravljanje cenitev nepremič-

V.1) Datum oddaje naročila: 23. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Minfos
trgovina in storitve d.o.o., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, Slovenija, e‑pošta: nepremicnineminfos@siol.net, tel. 07/499-37-45,
faks 07/499-37-46.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 45.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Sevnica
Ob-16680/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-69, v
roke: Roman Strlekar, e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si, faks 07/816-12-10.
Internetni
naslov
naročnika:
www.obcina-sevnica.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: izvajanje geodetskih storitev po
naročilu naročnika – sklenitev okvirnega
sporazuma za obdobje 4 let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Občina Sevnica.
Šifra: NUTS.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev
okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje geodetskih storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74233000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0005/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 0026/S z dne 23. 3.
2007.
Št. naročila: 5
Naslov: Izvajanje geodetskih storitev
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geodetske storitve Girus d.o.o., Ulica Stanka
Škalerja 29, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/496-27-15, e-pošta: girus@siol.net, faks
07/496-27-15.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Sevnica

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti.
B. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
C. Bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 3% pogodbene
vrednosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje kar pomeni, da mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri organu države, v kateri ima
sedež.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje- imeti mora potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti, pranje denarja.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava in
ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo
obsojen na postopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnikov povprečni letni prihodek za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
300.000 €.
Ponudnik mora razpolagati vsaj z enim
servisnim obratom na območju Mestne občine Ljubljana in vsaj z enim na območju
Mestne občine Maribor, kar mora navesti
oziroma opisati v obrazcu Servisna mreža
– seznam lastnih in izključno pooblaščenih
servisnih enot.
Ponudnik mora predložiti referenčno listo
z navedbo naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih treh letih do sedaj izvajal
ali še vedno izvaja dobavo vozil. Ponudnik
mora navesti vsaj dve referenci za posamezni vrednosti razred, kot je navedeno v
prilogi.
Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da je izpolnil vse obveznosti
v skladu z določili pogodb z naročnikom,
sklenjenih na podlagi javnih razpisov v obdobju zadnjega leta pred oddajo ponudbe
(ponudnik predloži izjavo le v primeru, da je
z naročnikom kakorkoli sodeloval).
Ponudnik mora predložiti potrdilo (proponudnika ali generalnega uvoznika), s
katerim dokazuje, da je uradni prodajalec
vozil, ki jih ponuja in potrditi priloženo izjavo
principala.

Ob-16889/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Nadja Zapušek,
Cankarjeva 4, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elek
tronska pošta: zvkds@zvkds.si, internetni
naslov: http://www.zvkds.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorije storitve od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 92.52.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2005-1.
II.5) Kratek opis: izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj na območju gradnje avtocest v Republiki Sloveniji na
arheoloških najdiščih: Preval, Mošnje in
Oskrbnega centra Slivnica – Pesnica.
II.6) Ocenjena vrednost: 858.257 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s predhodnim ugotavljanjem usposobljenosti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena 85%, reference ponudnika 5%, reference terenske
ekipe 5%, oprema 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: JN-2005-1/38 Preval: A&K
Andrej Čučnik in družbenik d.n.o. in Gorenjski muzej, kontaktna oseba: Andrej Čučnik,
Breznica 28a, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
041/536-866, faks 04/584-10-03, elektronska pošta: andrej.cucnik@primej.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): cena 289.937,45 EUR (69.480.611,20
SIT).
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. JN-2005-1/39 Mošnje:
A&K Andrej Čučnik in družbenik d.n.o. in
Gorenjski muzej, kontaktna oseba: Andrej
Čučnik, Breznica 28a, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel. 041/536-866, faks 04/584-10-03,
elektronska pošta: andrej.cucnik@primej.
com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): cena 188.019,66 EUR (45.057.031,32
SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:

vrednost (brez DDV): 153.135,20 EUR
(36.697.320,00 SIT).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2005-1/40 Oskrbni center Slivnica – Pesnica: Tica Sistem
d.o.o., kontaktna oseba: Gojko Tica, Malovaška 32, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta:
ticag@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): cena 358.803,84 EUR (85.983.752,22
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; objavljena je bila I. faza omejenega
postopka, Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 2.
2005, Ob-2824/05; Uradno glasilo EU, objava št. S 20-019790 z dne 28. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2007.
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 0001649
Ob-16399/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Toni Levičnik, tel. 01/582-07-00, e‑pošta: andrej.petrovcic@geoplin-plinovodi.si,
faks 01/582-07-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– Drugo: Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina.
– Drugo: Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava vozil ter njihovo vzdrževanje
in servisiranje po odprtem postopku.
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:
dobava vozil ter njihovo vzdrževanje in
servisiranje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 30. 5. 2007, zaključek 30. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
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V primeru skupne ponudbe mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila in določen vodilni partner,
ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. ponudbena cena
70
2. ponudbena cena vzdrževanja in
servisiranja
15
3. oprema vozila, ki se dodatno
točkuje
5
4. garancijska doba z omejitvijo
najmanj 100.000 km
5
5. dobavni rok
5
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Ob-16444/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Kranjska Gora, d.o.o.,
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora,
Slovenija, v roke: Občina Kranjska Gora,
Bojana Hlebanja, tel. 04/58-09-800,
e-pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, faks
04/58-09-824.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava smetarskega vozila z nadgradnjo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kranjska Gora.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava smetarskega vozila z nadgradnjo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
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II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
rok dobave navede ponudnik sam.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti;
– izjava ponudnika, da bo dostavil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednost;
– izjava ponudnika, da bo dostavil naročniku garancijo 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: naročnik bo pogodbeni znesek
plačal 30. dan od datuma dobave vozila
oziroma po primopredajnem zapisniku o
prevzemu vozila, kakovostnem prevzemu
in primopredaji celotne pripadajoče dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN‑2;
3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem
podobnem postopku, niti zoper njega takšen
postopek ni uveden.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. čisti prihodek od prodaje ponudnika v
letu 2006 znaša najmanj v višini desetkratne
ponudbene cene (brez DDV);
2. transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran;
3. ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. zagotovljeno mora biti specialno šolanje voznikov in mehanikov s strani ponudnika. Ponudnik mora na svoje stroške zagotoviti najmanj enodnevno šolanje na lokaciji
(več v razpisni dokumentaciji);
2. ponudnik je v obdobju zadnjih treh let
pred objavo tega naročila uspešno izvedel
najmanj deset istovrstnih poslov, kot je to
naročilo (več v razpisni dokumentaciji);
3. garancijska doba (več v razpisni dokumentaciji);
4. servisiranje vozila z nadgradnjo mora
biti zagotovljeno v Sloveniji (več v razpisni
dokumentaciji);
5. osnovana dokumentacija v slovenskem jeziku (več v razpisni dokumentaciji);
6. tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati vozilo, ter nadgradnja (več v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti

imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
60 točk
2. Izpolnjevanje tehničnih zahtev 25 točk
3. Rok dobave
10 točk
4. Garancijska doba
5 točk
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: do 27. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 11.15, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila.
Komunala Kranjska Gora, d.o.o.
Ob-16677/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Alenka Rome, tel. 01/475-21-89, e‑pošta: javna.
narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup avdio mešalnih miz.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tavčarjeva 17, Ljubljana.
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup štirih
avdio mešalnih miz za kreiranje in predvajanje radijskih programov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.24.20-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
JN-B0043.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0043.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0043.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0043.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
JN-B0043.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
JN-B0043.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0043.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
JN-B0043.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0043.
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 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 26. 6. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka:
28 17116-2401002-43002307, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana
tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 10,00
EUR, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, 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 proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije /upoštevati, če se ponudnik prijavlja na sklop 1/,
– da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež /upoštevati, če se
ponudnik prijavlja na sklop 1/,
– 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.

IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 9. uri; Sejna soba Komercialne
službe RTV Slovenija, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-23/2007/6
Ob-16709/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi za dobavo in vzdrževanje
birotehnične opreme, št. 430-23/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: za sklop 1: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava in policijske uprave na območju
celotne države, za sklope od 2 do 5 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava in
vzdrževanje birotehnične opreme, ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1 – dobava, priklop in vzdrževanje fotokopirnih strojev za potrebe Policije,
– sklop 2 – dobava strojev za uničevanje
dokumentov,
– sklop 3 – dobava projektorjev in projekcijskih platen,
– sklop 4 – dobava diktafonov, vezalcev
dokumentov in plastifikatorjev,
– sklop 5 – dobava računskih strojev s
trakom in tabel.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 113.202,50 EUR brez DDV.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.*
*Opomba k točki II/2: rok za dobavo blaga je 30 dni od oddaje naročila (za vse
sklope), za vzdrževanje v garancijskem roku
(za sklop 1) pa se javno naročilo izvaja za
obdobje 2 let.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
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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,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež /upoštevati,
če se ponudnik prijavlja na sklop 1/,
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež /upoštevati,
če se ponudnik prijavlja na sklop 1/.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava ponudnika, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega
računa /upoštevati, če se ponudnik prijavlja
na sklop 1/.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila.
Izjava ponudnika, da ponujena oprema
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije in predložena prospektna oziroma druga
dokumentacija.
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 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
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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-16750/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jožica
Pergarec, tel. 01/300-39-44, e-pošta:
jozica.pergarec@zd-lj.si, faks 01/300-39-37.
Internetni naslov(-i): www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JR-15/2007 – Dobava in montaža
pohištvene opreme prenovljenih prostorov
diagnostičnega laboratorija v ZD Ljubljana
– Center.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZDL – enota Center,
Metelkova 9, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pohištvene opreme
prenovljenih prostorov diagnostičnega
laboratorija v ZD Ljubljana - Center.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36 10 00 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca ali 60 dni od oddaje naročila.
Izdelava pohištva do 31. 8. 2007, začetek montaže na objektu 31. 8. 2007, zaključek montaže 14. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na naslovu naročnika, Metelkova 9,
Ljubljana, Uprava, po predhodnem plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini
60 EUR na transakcijski račun naročnika
št. 01261-6030921845 UJP, model 00, sklic
07803115.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni po podpisu
prevzemnega zapisnika in predaji bančne
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– izbrani ponudnik zagotavlja rok dobave in montaže največ 2 meseca od podpisa
pogodbe;

– izbrani ponudnik zagotavlja najmanj
60-mesečno garancijsko dobo;
– dodatne zahteve, ki jih mora ponudnik
upoštevati pri izdelavi ponudbe, skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o izpolnjevanju o stanju
na transakcijskem računu (o solventnosti)
ponudnik predloži potrdilo banke ali BON;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve do
podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih ne smejo biti blokirani;
– ponudnik mora imeti plačane zapadle
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o realiziranih dobavah ponudnik predloži izjavo s potrdilom;
– kot dokazilo o navedbi, ali namerava
izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce, ponudnik predloži izpolnjen obrazec;
– kot dokazilo o kadrovski usposobljenosti ponudnik predloži izpolnjen obrazec.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– najmanj deset dobav opreme v vrednosti nad 125.000,00 EUR, ki je predmet
javnega razpisa v preteklih treh letih;
– obvezna navedba, ali namerava izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce;
– kadrovska usposobljenost ponudnika
za izvedbo naročila;
– naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, ki je storil
veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila (uveljavljena jamstva
zaradi strokovne napake).
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: da.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
2007 ob 12. uri; ZD Ljubljana – Uprava,
II. nad./sejna soba, Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zdravstveni dom Ljubljana

IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 ob 12. uri; ZD Ljubljana – Uprava,
II. nad./sejna soba, Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-16751/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jožica
Pergarec, tel. 01/300-39-44, e-pošta:
jozica.pergarec@zd-lj.si, faks 01/300-39-37.
Internetni naslov(-i): www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JR-14/2007 – Dobava in montaža
pohištvene opreme prenovljenih prostorov
DMPŠ v ZD Ljubljana - Center.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZDL – enota Center,
Metelkova 9, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pohištvene opreme
prenovljenih prostorov DMPŠ v ZD Ljubljana - Center.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36 10 00 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca ali 60 dni od oddaje naročila.
Izdelava pohištva do 31. 8. 2007, začetek montaže na objektu 31. 8. 2007, zaključek montaže 14. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na naslovu naročnika, Metelkova 9,
Ljubljana, Uprava, po predhodnem plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini
60 EUR na transakcijski račun naročnika
št. 01261-6030921845 UJP, model 00, sklic
07803114.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni po podpisu
prevzemnega zapisnika in predaji bančne

garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– Izbrani ponudnik zagotavlja rok dobave in montaže največ 2 meseca od podpisa
pogodbe.
– Izbrani ponudnik zagotavlja najmanj
60-mesečno garancijsko dobo.
– Dodatne zahteve, ki jih mora ponudnik
upoštevati pri izdelavi ponudbe, skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o izpolnjevanju o stanju
na transakcijskem računu (o solventnosti)
ponudnik predloži potrdilo banke ali BON;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve do
podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih ne smejo biti blokirani;
– ponudnik mora imeti plačane zapadle
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o realiziranih dobavah ponudnik predloži izjavo s potrdilom;
– kot dokazilo o navedbi, ali namerava
izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce, ponudnik predloži izpolnjen obrazec;
– kot dokazilo o kadrovski usposobljenosti ponudnik predloži izpolnjen obrazec.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– najmanj deset dobav opreme v vrednosti nad 125.000,00 EUR, ki je predmet
javnega razpisa v preteklih treh letih;
– obvezna navedba, ali namerava izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce;
– kadrovska usposobljenost ponudnika
za izvedbo naročila;
– naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, ki je storil
veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila (uveljavljena jamstva
zaradi strokovne napake.
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.

Stran

Ob-16832/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta
2,1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Marinka
Zadel Vidmar, tel. 01/587-91-26, e-pošta:
sjn@onko-i.si, faks 01/587-94-06.
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: JNVV/B6-SJN 011/07 Analizator
DNA sekvence.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup analizatorja DNA sekvence.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV;
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Rok za plačilo mora biti:
– 1/3 kupoprodajne vrednosti v 30 dneh
po prevzemu predmeta javnega naročila,
– 1/3 kupoprodajne vrednosti v 60 dneh
po prevzemu predmeta javnega naročila,
– 1/3 kupoprodajne vrednosti v 90 dneh
po prevzemu predmeta javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik 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. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi
osebe pooblaščene za zastopanje;
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima poravnane vse davke
in prispevke.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 11. uri; Onkološki inštitut Ljubljana,
Služba javnih naročil, Stavba B, Zaloška
cesta 5, Ljubljana.
Onkološki inštitut Ljubljana

Gradnje
Št. 430-244/2006/5

Ob-16870/07

Razveljavitev
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota razveljavlja objavo javnega naročila za izvedbo obrtniško
instalacijskih del na Glasbeni šoli v Murski
Soboti z nabavo potrebnega materiala, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29 z dne
30. 3. 2007 – odprti postopek, Ob‑8870/07.
I.2) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-16827/07
Popravek
Javni razpis za »Rekonstrukcijo lokalne
ceste v Medani – Plešivo in križišča v Ce-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
glo«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45
z dne 25. 5. 2007, Ob-15147/07 se popravi
v naslednjih točkah:
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 16. 7. 2007, zaključek 24. 8.
2007.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 13. ure.
IV.3.2.) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 13. uri; Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo; sejna soba.
Vse ostale točke objave Ob-15147/07
ostanejo nespremenjene.
Občina Brda
Št. 70198/2007

Ob-16829/07
Popravek

V javnem razpisu objavljenem, v Ur. l. RS,
št. 45/07 z dne 25. 5. 2007, št. 70181/01,
naročnik Občina Trzin (postopek zbiranja
ponudb po predhodni objavi) se popravi
točka:
IV.1.6. in se pravilno glasi:
Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
Občina Trzin
Ob-16382/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, Slovenija, kontaktna oseba: Igorij Parkel,
tel. 01/896-34-40; 896-34-38, e-pošta: igorij.
parkel@litija.si, faks 01/896-34-60.
Internetni naslov: www.litija.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja POŠ Polšnik z večnamensko dvorano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Polšnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
pri novogradnji objekta in zunanji ureditvi.
II.1.4) Orientacijska vrednost: 900.000
EUR.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma 1. 8. 2007, trajanje: 6
mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih del,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijski dobi;
podrobno razdelano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60‑dnevni plačilni rok po prejemu potrjenih situacijah s strani nadzora.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupni
izvedbi naročila z razdelanimi nalogami, odgovornostmi in obveznostmi za vsak posamezen subjekt, ki sodeluje pri izvedbi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: izvedba na ključ, fiksne
cene.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti dokumente – izjave v
skladu z razpisno dokumentacijo, poleg navedenih izjav pod kazensko in materialno
odgovornostjo mora ponudnik hkrati predložiti tudi pooblastila za pridobivanje in preverjanje podatkov s strani naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti dokumente – izjave v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti dokumente – izjave o
tehničnih in kadrovskih zmogljivostih v skladu z razpisno dokumentacijo, posebej se
zahtevajo reference ponudnika o izgradnji
podobnih in primerljivih objektov s potrdili
naročnikov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bodo morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:
da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 4. 7. 2007 do 10.
ure; Občina Litija, Jerebova 14, soba 44
– II. nadstropje.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni, od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Dokumentacija se predhodno plača,
cena: 100 EUR, plačilo na TRR Občine Litija, št: 01260-0100002491, za namen: projekti POŠ Polšnik.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
osebno prevzeti vključno do 29. 6. 2007 v
času uradnih ur Občine Litija na Oddelku za
družbene dejavnosti, sobe 50–52.
IV.3.5) Rok za odpiranja ponudb: 4. 7.
2007 ob 12. uri, Občina Litija, velika sejna
soba št. 47.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom.
V.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
V.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
V.3) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana.
V.4) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
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za finance, Sektor za javna naročila, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.
V.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Občina Litija

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti dokumente – izjave o
tehničnih in kadrovskih zmogljivostih v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bodo morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:
da.
IV.1.1) Vrsta postopka: postopek zbiranja
ponudb po predhodni objavi s pogajanji.
IV.1.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 22. 6. 2007 do 10.
ure; Občina Litija, Jerebova 14; soba 44
– II.nadstropje.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni, od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Dokumentacija se predhodno plača.
Cena: 40 EUR.
Plačilo na TRR Občine Litija, št:
01260-0100002491, za namen: OŠ Litija.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
osebno prevzeti vključno do 21. 6. 2007 v
času uradnih ur Občine Litija na Oddelku za
družbene dejavnosti, sobe 50 – 52.
IV.3.5) Rok za odpiranja ponudb: 22. 6.
2007 ob 10.30; Občina Litija, velika sejna
soba 47.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom.
V.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
V.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
V.3) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana.
V.4) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za javna naročila, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.
V.5.) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Občina Litija

Št. 43000-15/2007
Ob-16401/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): dvig oziroma vpogled razpisne dokumentacije v tajništvu Občine Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj, soba 12, tel.
03/898-43-00, e-pošta: obcina@sostanj.si,
faks 03/898-43-33.
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 lokalne ceste v
Skornem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: v
naselju Skorno se bo izvedla rekonstrukcija lokalne ceste na odsekih, ki so v zelo
slabem stanju.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
40 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kot je zahtevano v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; dvig oziroma vpogled
razpisne dokumentacije v tajništvu Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
soba 12.
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 je
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je
zahtevano 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.1.5) 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: 9. 7. 2007 do 10. ure.

IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, soba 22.
Občina Šoštanj
Št. 430-59/2007
Ob-16403/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Litija, Jerebova 14, 1270
Litija, Slovenija, kontaktna oseba: Igorij Parkel, tel. 01/896-34-40, 896-34-38, e-pošta:
igorij.parkel@litija.si, faks 01/896-34-60.
Internetni naslov: www.litija.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova elektroinštalacij v OŠ Litija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedb:
Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Litija.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno-obrtniška in elektro instalacijska dela v starem delu objekta OŠ Litija.
II.1.4) Orientacijska vrednost: 165.000
EUR.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma julij 2007, trajanje: 2
meseca.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih del,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijski dobi;
podrobno razdelano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dnevni plačilni rok po prejemu potrjenih situacijah s strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupni
izvedbi naročila z razdelanimi nalogami, odgovornostmi in obveznostmi za vsak posamezen subjekt, ki sodeluje pri izvedbi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: izvedba na ključ, fiksne
cene.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti dokumente – izjave v
skladu z razpisno dokumentacijo, poleg navedenih izjav pod kazensko in materialno
odgovornostjo mora ponudnik hkrati predložiti tudi pooblastila za pridobivanje in preverjanje podatkov s strani naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti dokumente – izjave v
skladu z razpisno dokumentacijo.

Stran

Ob-16410/07
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: obnova in postavitev novih varnostnih ograj in dodatna zaščita za motoriste
na nevarnih odsekih državnih cest (v vrednosti skupaj z DDV 207.707,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0292 cesta
Trojane – Želodnik.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova in postavitev novih varnostnih
ograj in dodatna zaščita za motoriste na
nevarnih odsekih državnih cest.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.23.10-08.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 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 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 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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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: najnižja cena.
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IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 13. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Št. 260-5/07-4
Ob-16459/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e‑pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni
naslov(-i):
www.bolnisnica-go.si.
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN »obnova kopalnic na oddelku
8B in 4B«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila zajema obnovo
kopalnic skladno s popisom gradbeno
obrtniških del in drobnega inventarja
(številki dokumentov: 181/07-024-br/h z
dne 4. 4. 2007 in 248/07-024-br/h z dne
7. 5. 2007).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: plačilo v 30 dneh od dneva
prejema računa, ki ga ponudnik izstavi v
zakonskem roku po uspešno opravljeni primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika
in izvajalca.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka
44. člena ZJN-2.

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik zagotavlja, da mu v preteklih petih letih
na kateri koli način ni bila dokazana huda
strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.
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: 29. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 10. uri; sedež naročnika – sejna
soba upravne službe.
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 dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom,
ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o
priznanju sposobnosti, posredoval zapisnik
o odpiranju ponudb.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 0002180
Ob-16683/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Toni Levičnik, tel. 01/582-07-00, e‑pošta: vojko.pelikan@geoplin-plinovodi.si, faks
01/582-07-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: družba za trgovanje in transport
zemeljskega plina.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prestavitev magistralnega plinovoda
M1 po postopku s pogajanji po predhodni
objavi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prestavitev magistralnega plinovoda M1
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– dobava in razvoz cevi premera DN500;
varjenje, montaža cevi in izolacija varnih
spojev; izvedba tlačnega in testnostnega preizkusa; prevezava novega dela plinovoda na obstoječi plinovodni sistem;
gradbena dela.
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 15. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti;
B) bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
C) bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 3% pogodbene
vrednosti:
D) zavarovanje.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje, kar pomeni, da mora biti
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri organu države, v kateri
ima sedež.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti, pranje denarja.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava in
ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo
obsojen na postopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnikov povprečni letni prihodek za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
500.000 €.
Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih dokončani vsaj dve gradnji na področju
gradnje plinovodov ali izvedbe prestavitve
plinovodov nad DN 300 mm, tlačne stopnje
nad 16 bar v vrednosti nad 100.000 EUR.
Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del
predložiti program zagotavljanja kakovosti,
ki mora vsebovati vse predvidene procedure
z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov,
ateste varilnih postopkov za jeklo material
API5L X52, SIST EN10208 ali enakovre-

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija LC št. 356140 Brestovec–Jurg.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: občina
Rogaška Slatina, LC 356140.
Šifra NUTS: 502 Nizke gradnje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste: delna popravila spodnjega ustroja, razširitev, ureditev odvodnjavanja, izvedba zgornjega
ustroja itd. (podrobneje v razpisni dokumentaciji).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 9. 7. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb;
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti;
– izjava o izdaji garancije banke za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– rok plačila znaša 60. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije;
– rok plačila prične teči naslednji dan
po prejemu pravilno izstavljenega računa
oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega
javnega naročila, bo morala predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Vsi ponudniki v skupini odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 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, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika);

dno, ateste varilnega osebja za najmanj pet
varilcev za jeklo, potrdila o kvalifikaciji in
usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, antikorozijsko zaščito in trdnostnim
in tesnostnim preizkusom.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas s
polnim delovnim časom zaposlena vsaj dva
odgovorna vodja del. Izobrazba odgovornega vodja del mora biti najmanj 6. stopnje
tehnične smeri, z opravljenim strokovnim izpitom, ki je vpisan v imenik Inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10 letne delovne
izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5
let kot odgovorni vodja del.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas s
polnim delovnim časom zaposlena vsaj dva
vodja del. Izobrazba vodje del mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri, z najmanj 5
letnimi izkušnjami pri podobnih delih.
V primeru, da bo ponudnik izvajal gradnjo s podizvajalci, jih mora navesti ter pri
tem navesti, katera dela bo oddal podizvajalcem.
V primeru skupne ponudbe mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila in določen vodilni partner,
ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponudbena cena
Rok izvedbe
Garancijski rok

Ponderiranje
80
10
10

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 430-0025/2007
Ob-16687/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ales.otorepec@rogaska-slatina.si,
tel. 03/81-81-700, e-pošta: obcina@rogaska-slatina.si, faks 03/81-81-724.
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– pisna izjava zakonitega zastopnika,
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, s priloženim pooblastilom za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence
(za posamezne zakonite zastopnike).
2. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v
katerem koli podobnem položaju, prav tako
pa proti njemu ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi;
– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da 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 dohodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 9. uri; sejna soba Občine Rogaška
Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
Občina Rogaška Slatina
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Št. 0015/2007
Ob-16688/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): obcina.kanal@obcina-kanal.si, v
roke: Nataša Peternel, tel. 05/398-12-04,
e-pošta: natasa.peternel@obcina-kanal.si,
faks 05/398-12-23.
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 lokalne ceste (LC 163180),
odsek Levpa–Koprivišče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova lokalne ceste (LC 163180), odsek
Levpa–Koprivišče, od km 10+000 do km
11+700.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca ali 60 dni od oddaje naročila; začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
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: 60 dni – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora izjave iz razpisne dokumentacije predložiti na predpisanih obrazcih
brez dodatnih pogojev.
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: v razpisni dokumentaciji, v skladu z ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji, v skladu z ZJN-2.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji, v skladu z ZJN-2.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: 9. 7. 2007 do 12. ure, ne
glede na vrsto prenosa.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca ali 60 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 13. uri; v sejni sobi na sedežu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: javno odpiranje.
Občina Kanal ob Soči
Št. 171
Ob-16720/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor, Minarikova
ul. 6, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Simona Kovačič, tel. 02/450-28-42, e-pošta: simona.kovacic@mb-lekarne.si, faks
02/462-23-07.
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: finalizacija lekarne Radvanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
finalizacija lekarne Radvanje z dobavo in
montažo opreme za lekarno.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.52.12-6.
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:
1. garancija za resnost ponudbe (bančna
garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5.000,00 EUR;
2. original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo
izbran kot izvajalec;
3. original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe in
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del ki jih bo opravil.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A) Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B) Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila pod točko A): pod zaporedno
številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt
predloži izjavo. (OBR-4)
Dokazila pod točko B): pod zaporedno
številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži
izjavo. (OBR-4).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Internetni naslov(-i): www.dobrepolje.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: izvedba II. faze gradnje športnega
igrišča z ograjo in parkiriščem v Zagorici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
asfaltiranja športnega igrišča in parkirišča; ograja igrišča; razsvetljava, položitev tlakovcev, robnikov ob tlakovcih:
betonski plato, postavitev plastificirane
ograje vzdolž enega mejaša in oprema
z goli.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 10. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, garancija
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti in odprave napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po mesečni situaciji, plačilni
rok 60. dan od datuma prejema situacije,
ZIPRS 0708.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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 9.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
C) Ekonomska in finančna sposobnost:
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta. (OBR-6).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
D) Kadrovsko tehnična sposobnost
10. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v dogovorjenem roku 90 dni
Dokazilo: izjava ponudnika o roku izvedbe (OBR-7).
11. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik predloži seznam
strokovnega kadra (OBR-8).
12. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvajal dela, podobna razpisanim in predloži
ustrezno potrdilo.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in potrdilo naročnika (OBR-9, OBR-9A).
13. 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 (OBR-10).
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: 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: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Ob-16721/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina
Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, e‑pošta:
obcina.dobrepolje@siol.net, v roke: Andreja
Babič, tel. 01/788-02-88, e-pošta: dejavnosti@dobrepolje.si, faks 01/780-79-23.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 10. uri; Občina Dobrepolje, Videm
35; sejna soba.
Občina Dobrepolje
Ob-16778/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, v roke:
Daniel Krivec, tel. 07/384-51-95, e‑pošta:
daniel.krivec@siol.net, faks 07/384-51-90.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste v obrtni coni
na Selih pri Dolenjskih Toplicah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Sela
pri Dolenjskih Toplicah.
Šifra NUTS: SI 009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste v obrtni coni na Selih
pri Dolenjskih Toplicah.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.42-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece ali 90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5.000,00 EUR. Izjavo, da
gospodarski subjekt zagotavlja ustrezno
obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 30.000,00 EUR. Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 30.000,00 EUR. Izjava
zavarovalnice, da bo v primeru sklenitve
pogodbe zavarovala izvajalčevo odgovornost za neposredno škodo, ki bi utegnila
nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti v višini najmanj
30.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: nekaznovanost za kazniva dejanja iz 42. člena
ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice,
v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v
register poklicev ali trgovski register. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
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.
Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun
gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega
računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da zagotavlja, da razpolaga z zadostno
tehnično opremo in kadrovsko zasedbo za
izvedbo javnega naročila, s predložitvijo podatkov o že sklenjenih pogodbah, iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet v letu
2007. V primeru, da ponudnik za izvedbo
javnega naročila nastopa s podizvajalci,
mora to posebej navesti;
Da predloži vsaj tri pozitivne reference
s področja nizkih gradenj oziroma gradnje
ali izvedbe del investicijskega vzdrževanja
cest v zadnjih treh letih, v vrednosti nad
80.000,00 EUR.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno – osebe s
pooblastili.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-16780/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Občina Postojna, Lju-

bljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Žnidaršič,
tel. 05/728-07-60, gsm: 041/623-273,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(- h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev cest Strmca in Studeno
– Belsko.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev cest z asfaltno prevleko, potrebnim urejanjem odvodnjavanja cestišča in izvedbo delne sanacije zgornjega
ustroja cestišč pri naselju Strmca in na
odseku cest Studeno – Belsko in cest v
naselju Belsko.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 25.000 € in podpisana izjava banke ali
izjava zavarovalnice, o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za
odpravo napak v garancijskem roku. Pred
podpisom pogodbe bo moral izbrani predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 25.000 € in garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
25.000 €.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum ali pogodba o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a.) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta,
a.1.) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
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št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06,):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
– pranje denarja.
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu
ni bil uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu
s predpisi,
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež,
a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
b.) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta,
b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register,
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno,
b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih bi bil udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) Da je v zadnjih 5 letih že izvedel
najmanj 3 sorodna oziroma enakovredna
dela v vrednosti najmanj 300.000 EUR z
DDV-jem.
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
objektov, ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov.
d.11.) Da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader.
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti
strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila, ki je predmet razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.

II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) registrski listi iz sodnega registra in
odločba upravnega organa, izdana v skladu
s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS.
b) Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da iz njihove evidence o kazni, izrečenih
pravnim osebam za kazniva dejanja izhaja, da pravna oseba (prosilec – ponudnik)
ni bila obsojena za kazniva dejanja, ki ni
starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
c) Potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati
na osnovi sodne odločbe, ki ni starejše od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
d) Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti.
e) Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Dokazila o finančni ter poslovni sposobnosti, in sicer:
– za gospodarske družbe: obrazec
BON-1 in BON-2. Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb;
– za samostojne podjetnike: podatki iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi pristojni DURS
ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun, dan le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) spisek referenc, to je najvažnejših
zgrajenih objektov v zadnjih letih (razpisni
obrazec št. 4). V primeru sodelovanju s podizvajalci predložiti tudi reference podizvajalcev.
Ponudnik mora imeti v obdobju od vključno leta 2003 do vključno leta 2006 vsaj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj 500.000 EUR s področja predmetnega
naročila. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja. Potrdilo mora
vsebovati vrednost del, leto izvedbe, opis
obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi del
in kontaktno osebo naročnika.

III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani Občine Postojna:
http://www.postojna.si, prav tako pa bodo
na isti spletni strani objavljena tudi vsa pojasnila in odgovori na morebitna zastavljena
vprašanja glede razpisa.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega
doma Postojna, Gregorčičev drevored 1
(vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Občina Postojna
Ob-16885/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Stanka Vauh, tel. 04/511-60-00, e-pošta:
stanka.vauh@css-sl.si, faks 04/511-64-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javni zavod;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija in nadzidava objekta
CSS Škofja Loka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
(b) Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Škofja Loka.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija in nadzidava objekta CSS
Škofja Loka.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 7. 2007, zaključek 1. 3. 2008.
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b) Ponudnik mora razpolagati s kadri
ustrezne kvalifikacije. Predložiti spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe (razpisni
obrazec št. 5a) in spisek najvažnejših opravljenih investicij za predvidenega odgovornega vodjo del, ki jo ponudnik v obrazcu
navaja (razpisni obrazec št. 5b).
Odgovorni vodja del mora imeti najmanj višjo izobrazbo in najmanj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj
500.000 EUR s področja predmetnega naročila v obdobju od vključno leta 2003 do
vključno leto 2006. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak
objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Potrdilo mora vsebovati vrednost del, leto
izvedbe, opis obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi del, vse vezano na odgovornega
vodjo del in kontaktno osebo naročnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) v prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 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: 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.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu CSS Škofja Loka ob predhodnem
plačilu 80 EUR brez DDV na transakcijski
račun št. 01100-6030300980 pri UJP Kranj z
obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo adaptacija in nadzidava objekta CSS
Škofja Loka«.
CSS Škofja Loka

Storitve
Ob-16378/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(‑e):
Občina Črnomelj, v roke: Vinko Kunič,
Srečko Janjoš, tel. ++386(0)7/306-11-00,
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net, faks
++386(0)7/306-11-30.
Internetni naslov(-i): www.crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje gozdnih cest v Občini
Črnomelj za obdobje od 2007 do 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje gozdnih cest v Občini Črnomelj v obdobju med leti 2007 do 2009.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila; začetek avgust 2007, zaključek december 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 60 dneh po prejemu
izstavljene situacije o izvedenih delih.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2) Pogoji za sodelovanje: cena za dvig
razpisne dokumentacije je 75€ (vključno z
DDV). Znesek se nakaže na bančni račun
številka EZR 01217-0100015850, s pripisom »Za razpisno dokumentacijo: vzdrževanje gozdnih cest. Dokazilo o plačilu, je
potrebno poslati na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali po
faksu 07/30-61-130. Na podlagi prejetega
dokazila o vplačilu, vam bomo razpisno dokumentacijo poslali na vaš naslov.
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: Izjava
o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: potrdilo banke, da ponudnik nima blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 8.30; Občina Črnomelj.
Občina Črnomelj
Št. 260-6/07-4
Ob-16384/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e‑pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni
naslov(-i):
www.bolnisnica-go.si.
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN »Izdelava projektne dokumentacije za II. fazo požarnovarnostne sanacije
(IDP, PGD, PZI, PZR)«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila zajema izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo
požarnovarstvene sanacije kompleksa
bolnišnice – idejni projekt (IDP), projekt
za pridobitev gradbena dovoljenja (PGD),
projekt za izvedbo (PZI) in projekt za razpis (PZR). Izvajalec mora izdelati sedem
pisnih izvodov projektne dokumentacije
po posamezni vrsti projekta ter en izvod
v digitalni obliki (CD).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek v 180 dneh po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: plačilo v 30 dneh od dneva
prejema računa, ki ga ponudnik izstavi v
zakonskem roku po uspešno opravljeni primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika
in izvajalca.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka
44. člena ZJN-2.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Ponudnik zagotavlja:
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– da ima najmanj eno referenco s področja projektiranje požarnovarstvenih sanacij
bolnišnici primerljivih objektov (kot naprimer:
hotel, klinika, zdravstveni dom, dom upokojencev ipd...).
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: 29. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 11. uri; sedež naročnika – sejna
soba upravne službe.
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 dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom,
ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o
priznanju sposobnosti posredoval zapisnik
o odpiranju ponudb.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 099-2007
Ob-16669/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Boris Kunilo, tel.
01/589-18-83, e-pošta: boris.kunilo@japti.si,
faks 01/530-98-12.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo JN 5/2007 v postopku
oddaje javnega naročila z zbiranjem ponudb
po predhodni objavi za izvedbo nadgradnje
in vzdrževanja spletnih aplikacij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS:SI001.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:

Predmet javnega naročila je izvedba
nadgradnje in vzdrževanja spletnih aplikacij, ki je razdeljen v tri sklope:
1. sklop: nadgradnja spletne aplikacije
»Vavčersko svetovanje 2.0«,
2. sklop: vzdrževanje spletne aplikacije
»Vavčersko svetovanje 2.0« za obdobje julij
– december 2007,
3. sklop: nadgradnja spletne aplikacije
finančnega spremljanja projektov »FSP«.
Izbrani ponudnik za 1. in 3. sklop bo dolžan izvesti storitve v roku 90 dni od sklenitve
pogodbe.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312500.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
pisno prošnjo na poštni naslov naročnika ali
na elektronski naslov boris.kunilo@japti.si.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora s podpisom obrazca »Izjava o sposobnosti ponudnika«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, izjaviti, da:
– je ponudnik registriran pri pristojnem
organu države, organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem
koli podobnem položaju;
– proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila,
ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
– je ponudnik izpolnjeval obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika;
– ponudnik je izpolnjeval obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;
– ponudnik ni 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;
– ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila.
Izjaviti mora tudi, da ne ponudnik ne zakoniti zastopnik ponudnika nista bila pravnomočno obsojena 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,
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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.
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: 20. 6. 2007 do 12. ure.
Naročnik bo kot pravočasne ponudbe
upošteval le tiste, ki jih bo prejel najkasneje
do dne: 20. 6. 2007, do 12. ure, na naslov:
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 6.
2007 ob 14. uri; Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, 8. nadstropje, sejna soba.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 142/2007
Ob-16672/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Ministrstvo za
kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-14-200, e-pošta: ars@gov.si, faks
01/24-14-269.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
http://www.arhiv.gov.si/ – javni razpisi, natečaji in javna naročila.
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: svetovanje pri izvajanju akreditacije strojne opreme v skladu z Zakonom
o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih in podzakonskimi akti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JNMV-0013/2007-POG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
svetovanje pri izvajanju akreditacije strojne opreme v skladu z Zakonom o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih in podzakonskimi akti.
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II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
– za sklop A: 30 dni od oddaje naročila,
– za sklop B: 48 mesecev od oddaje
naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija se nahaja:
http://www.arhiv.gov.si/si/javni_razpisi_natecaji_in_javna_narocila/.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilni rok je določen v
24. členu Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– ponudnik ni ponudnik opreme ali storitev v skladu z ZVDAGA,
– ponudnik ni kapitalsko povezan s ponudnikom strojne opreme za digitalno hrambo, glede katerega se bo izvajal postopek
akreditacije,
– odgovorne osebe ponudnika niso v sorodstvenem razmerju s ponudnikom strojne
opreme za digitalno hrambo, glede katerega
se bo izvajal postopek akreditacije,
– ponudnik zaposluje vsaj 3 diplomirane
inženirje tehnične smeri (strojna, elektrotehnika, informatika), ki bodo dejansko opravljali naloge, ki so predmet naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je
predmet ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) b) V prvi fazi bo izvedel dialog s
prijavitelji: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 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: 5 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 14. uri; Ljubljana, Zvezdarska ulica
1, sejna soba.
Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
Št. 142/2007
Ob-16674/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Ministrstvo za
kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-14-200, e-pošta: ars@gov.si, faks
01/24-14-269.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
http://www.arhiv.gov.si/ – javni razpisi, natečaji in javna naročila.
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: svetovanje pri izvajanju akreditacije programske opreme in storitev v
skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in
podzakonskimi akti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JNMV-0012/2007-POG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS:SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
svetovanje pri izvajanju akreditacije programske opreme in storitev v skladu z
Zakonom o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih in podzakonskimi akti.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija se nahaja:
http://www.arhiv.gov.si/si/javni_razpisi_natecaji_in_javna_narocila/.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilni rok je določen v
24. členu Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– ponudnik ni ponudnik opreme ali storitev v skladu z ZVDAGA,
– ponudnik ni kapitalsko povezan s ponudnikom programske opreme in storitev
za digitalno hrambo, glede katerega se bo
izvajal postopek akreditacije,
– odgovorne osebe ponudnika niso v
sorodstvenem razmerju s ponudnikom programske opreme in storitev za digitalno
hrambo, glede katerega se bo izvajal postopek akreditacije,
– ponudnik mora biti Preizkušen revizor
informacijskih sistemov oziroma ima zaposlene preizkušene revizorje informacijskih
sistemov, ki bodo dejansko delali na nalogah, ki so predmet naročila.

III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je
predmet ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) b) V prvi fazi bo izvedel dialog s
prijavitelji: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 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: 5 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 12. uri; Ljubljana, Zvezdarska ulica
1, sejna soba.
Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
Št. 260-4/07-4
Ob-16681/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlh borcev
1/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni
naslov(-i):
www.bolnisnica-go.si.
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN »odvoz odpadkov«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
Glavni kraj izvedbe: odvoz odpadkov na
lokaciji naročnika v Šempetru pri Gorici, Ul.
Padlih borcev 1a, 5290 Šempeter pri Gorici in v Stari Gori, Liskur 23, Rožna dolina,
5000 Nova Gorica.
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Šifra NUTS: SI00B.
II.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila zajema odvoz
odpadkov po vrstah in predvidenih letnih količinah, kot so navedene v razpisni
dokumentaciji priloženi preglednici.
II.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.11.00-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: plačilo v 30 dneh od dneva
prejema računa, ki ga bo izbrani ponudnik
izstavil za vsak mesec odvoza posebej, in
sicer do 8. v tekočem mesecu za izvršene
odvoze odpadkov v predhodnem mesecu po
dejansko stehtanih količinah, pri čemer bo
naročnik redno potrjeval opravljeno delo odvoza na podlagi tehtanja, evidenčnih listov
in drugih predpisanih dokumentov.
III1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnost, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka
44. člena ZJN-2.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije n formalnost, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik zagotavlja:
– da mu v preteklih petih letih na kateri
kol način ni bila dokazana huda strokovna
napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– da ima najmanj tri reference s področja
odvoza odpadkov.
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.
IV2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do 9. ure.
IV.31) 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: 29. 6.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika – sejna
soba upravne službe.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov se iz-

III.2.3) Tehnična sposobnost:
a) Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Reference: ponudnik navede vsaj 5 referenc za
zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal referenco,
če so bile storitve, ki jih ponudnik navaja,
zaključene ali prevzete v času predložitve
ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se mora
nanašati na enak ali večji velikostni, cenovni
in kakovostni red, kot je naročnikov.
b) Tehnična opremljenost: ponudnik
opiše in priloži seznam tehnične opreme,
njihovo starost, ekološko sprejemljivost, namen uporabe ter navede morebitne druge
tehnične podatke, potrebne za ocenitev sposobnosti izvedbe javnega naročila.
c) Ponudnik predloži certifikat iz skupine
ISO 14000 in certifikat iz skupine ISO 9000;
omenjeni certifikat mora predložiti ponudnik
ALI podizvajalec oziroma partner.
d) Ponudnik s podpisom izjave (2.10)
izjavlja:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima zadostne tehnične zmogljivosti, izkušnje
in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti
pogodbo,
– da bo njegov odzivni čas v primeru
intervencijskega čiščenja največ 2 uri od
prejema poziva.
e) Seznam vseh podizvajalcev, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik mora za podizvajalce predložiti enaka dokazila, ki so pogoj za
sodelovanje, kot jih mora predložiti sam, in
navesti, kateri del javnega naročila bodo
izvedli in kolikšen delež javnega naročila v
odstotku ali absolutni vrednosti bodo izvedli.
V primeru skupne ponudbe, ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni
projekti kadrovska struktura in tehnična
opremljenost seštevajo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: 30. 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: 1. 8.
2007 ob 11. uri; Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; če predložijo pooblastilo
za udeležbo na odpiranju ponudb.
Vrtec Škofja Loka

kažejo naročniku s pisnim pooblastilom za
zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljat dejanja,
ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik
bo vsem ponudnikom, ki so oddal ponudbo
skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti
posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 4300-14/2007
Ob-16682/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d,
4220 Škofja Loka, Slovenija, v roke: Barbara
Kožuh, tel. �������������������������������
04/51-52-649, e-pošta: barbara.
kozuh@guest.arnes.si, faks 04/51-20-139.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje storitev čiščenja prostorov Vrtca Škofja Loka na lokacijah enot
Najdihojca, Pedenjped, Rožle in Ciciban.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 37.
Glavni kraj izvedbe: Vrtce Škofja Loka,
Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka.
Šifra NUTS: SI022.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je izvajanje
storitev rednega in občasnega čiščenja
prostorov. Ponudnik mora pri tem zagotavljati čistilna in občasno dezinfekcijska sredstva in ves ostali material
in opremo, ki se uporablja pri čiščenju in
vzdrževanju.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.20.00.00–9.
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. 8. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10.000,00 €.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Obrazec BON 1/P.
b) Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika.
Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe.
c) Izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena).
Potrdila iz točke a) do c) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave.
Če se ponudnik sklicuje na finančne kapacitete drugih oseb, mora priložiti njihovo
pisno izjavo, da so mu pripravljene financirati ali sofinancirati izvedbo javnega naročila,
ne glede na to, da ne sodelujejo v postopku
in/ali izvedbi pogodbe.

Stran

Ob-16685/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
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1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-93-34,
e-pošta: Peter.Nagode@gov.si.
Internetni naslov: www.mkgp.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: monitoring splošno razširjenih vrst
ptic v letu 2007 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitev.
Kategorija storitve: št. 8.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba monitoringa splošno razširjenih
vrst ptic v letu 2007 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske
krajine.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.11.00.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.
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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnin pri volitvah, jemanje
podkupnine (oboje velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, 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 ali pranja denarja.
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države,
v kateri ima sedež.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
4. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
5. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno,
ali morajo biti člani posebne organizacije,
da bi lahko v državi, v kateri imajo sedež,
opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Kadrovska sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora za izvedbo predmeta javnega naročila prijaviti vodjo projekta, ki bo
koordiniral popis ter najmanj dva strokovna
sodelavca, ki bosta ključno pokrivala naslednja področja:
– priprava popisa,
– kontrola izvedbe popisa,
– priprava baze podatkov,
– obdelava podatkov,
– izdelava poročila.
Vodja projekta mora biti profesionalni ornitolog z najmanj univerzitetno izobrazbo
naravoslovne smeri ter izkazovati 5‑letne
izkušnje pri vodenju projektov s področja
popisa oziroma monitoringa ptic.
Strokovni sodelavec, ki bo strokovno pokrival področja priprave ter kontrole izvedbe
popisa ter priprave baze podatkov, mora
biti profesionalni ornitolog z najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne smeri ter
izkazovati najmanj 5-letne delovne izkušnje
s področja priprave in izvedbe popisa. Strokovni sodelavec, ki bo strokovno pokrival
področje obdelave podatkov ter izdelave poročila, pa mora imeti univerzitetno izobrazbo
kmetijske smeri ter izkazovati najmanj 2-letne izkušnje s področja agronomskih znanosti v povezavi z biotsko raznovrstnostjo.
Izvajalci popisa morajo biti ornitologi z
najmanj 5‑letnimi izkušnjami s področja popisovanja ptic.
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:
– ponudbeno ceno (60 točk):
Ponudbena cena bo preračunana v točke na podlagi naslednje formule:
najnižja ponudbena cena
Število točk = ---------------------------------- x 60 točk
ponudbena cena ponudnika
Po navedenem kriteriju bo ponudnik,
katerega ponudba bo v kumulativi najbolj
ugodna, prejel 60 točk, ostali ponudniki pa
ustrezno število točk manj.
– reference ponudnika (40 točk, 1 referenca = 2 točki):
Ponudnik mora podati seznam najpomembnejših projektov/storitev s področja
popisa oziroma monitoringa ptic v letih

1992–2006. Za vsako referenco dobi ponudnik 2 točki, vendar skupaj največ 40 točk.
Izbran bo ponudnik z največjim številom
doseženih 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: 22. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana; sejna soba 713.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom, da lahko sodelujejo pri odpiranju ponudb v imenu ponudnika.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-16686/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Kočevar, v
roke: Alenka Kočevar, tel. 03/703-32-13,
e-pošta: alenka.kocevar@polzela.si, faks
03/703-32-23.
Internetni naslov(-i): http://www.polzela.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: izvajanje prevozov osnovnošolskih
otrok na območju Občine Polzela v šolskih
letih 2007/2008 in 2008/2009. Podrobnejši
opis storitev (po relacijah) se nahaja v razpisni dokumentaciji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Polzela.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje dnevnih prevozov učencev
OŠ Polzela po šolskem koledarju v letih
2007/2008 in 2008/2009,
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
II.4) Kraj in čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je mogoče prevzeti v tajništvu Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure,
razen ob petkih od 7.30 do 13. ure.
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II.5) Dokumentacija se plačuje: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo opravljene
storitve plačeval mesečno, po izstavljenih
računih, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
poleg splošnih pogojev po ZJN-2, morajo
ponudniki izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu, Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov
v cestnem prometu in Pravilnikom o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: 2. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela, z označbo na kuverti »ne odpiraj
ponudba – šolski prevozi«, številka objave
javnega razpisa, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.
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 10. uri; sejna soba Občine Polzela.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Polzela

4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt razpolaga z
ustrezno usposobljenim kadrom za izvajanje servisiranja vozil MAN in Mercedes.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
11. Da gospodarski subjekt razpolaga
z ustrezno tehnično opremo za izvajanje
servisiranja vozil MAN in Mercedes.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
12. Da bo s popravilom posameznega
vozila pričel najkasneje v roku 1 ure po prejemu obvestila/naročila s strani naročnik.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
13. Da ima od proizvajalca vozi MAN in
Mercedes ustrezno pooblastilo oziroma pogodbo za izvajanje servisnih storitev.
Dokazilo: kopija pooblastila, oziroma
pogodbe.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– ponudbena cena 80%,

Ob-16714/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Majda Dolenc, tel. 02/45-00-300,
e-pošta: majda.dolenc@nigrad.si, faks
02/45-00-360.

Internetni naslov: www.nigrad.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: servisiranje vozil MAN in Mercedes.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Vrsta naročila: storitve.
Glavni kraj izvedbe: Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
servisiranje in dobava rezervnih delov za
tovorna vozila MAN in Mercedes.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): 50110000-9.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 15 tovornih vozil MAN, 25 tovornih vozil Mercedes, 16 priklopnih vozil.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa v skladu
s 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:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
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.
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– popust na originalne rezervne dele
20%.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo je 9. 7.
2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 9. uri; v poslovnih prostorih naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Nigrad d.d.
Ob-16716/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Majda Dolenc, tel.
02/45-00-300, e-pošta: majda.dolenc@nigrad.si, faks 02/45-00-360.
Internetni naslov: www.nigrad.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: servisiranje strojne komunalne
mehanizacije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Vrsta naročila: storitve.
Glavni kraj izvedbe: Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
servisiranje strojne komunalne mehanizacije (komunalni traktorji, kosilnice,
markirni stroji, kompresorji, razni komunalni priključki….) in dobava rezervnih
delov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): 50110000-9.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 6 komunalnih traktorjev s priključki (Holder, Carraro, Stayer), 4 kom kosilnic (BCS), 4 kom
markirni stroji (Hofmman), 2 kom kompresorjev (Kaiser, Atlas), 7 kom nadgradnja vozil za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
3 kom finišerji Vogele, različni komunalni
priključki, ….).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa v skladu
s pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
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vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
dokazila, da niso storili navedenih dejanj.
Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti
ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake s področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.

7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt razpolaga
z ustrezno usposobljenim kadrom za izvajanje servisiranja opreme, ki je predmet
javnega naročila.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
11. Da gospodarski subjekt razpolaga
z ustrezno tehnično opremo za izvajanje
servisiranja oprem, ki je predmet javnega
naročila.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
12. Da bo s popravilom posameznega
stroja – opreme pričel najkasneje v roku 1
ure po prejemu obvestila/naročila s strani
naročnik.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– ponudbena cena 80%,
– popust na originalne rezervne dele
20%.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo je 9. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 10. uri; v poslovnih prostorih naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili pooblastilo za
sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Nigrad d.d.
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Ob-16991/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Občina Zreče, v roke: tajništvo
Občine Zreče, tel. 03/757-17-00, e-pošta:
info@zrece.si, faks 03/576-24-98.
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 prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Zreče za
šolski leti 2007/2008 in 2008/2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Zreče.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 60 dni po prejemu
računa za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu, iz katere je razvidno kdo je nosilec posla
in kakšna so medsebojna razmerja.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
poleg splošnih pogojev po ZJN-2 morajo
ponudniki izpolnjevati pogoje v skladu z
Zakonom o prevozih v cestnem prometu,
pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu,
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok in druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na prevoze potnikov v
cestnem prometu.
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: v skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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 spo-

Merila
1. ekonomska cena
2. popust na cenik

razum: 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: 9. 7. 2007 do 9. ure v
zapečateni kuverti z navedbo »Ne odpiraj
– ponudba za šolske prevoze«. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine: http://www.zrece.si.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 9. uri; v sejni sobi Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13b, Zreče.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Občina Zreče

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-16451/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): komercialna služba, v roke: Brigita Majdič, tel. 01/475-21-91, e‑pošta: javna.
narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: material za izdelavo scenografij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup materiala za izdelavo scenografij.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 02.19.00.00-9, dodatni predmet(-i):
24.31.23.10-0,
25.21.00.00-6,
28.81.22.30‑8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 95.977,30 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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Ponderiranje
94
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Št. naročila: JN-RTV 044/2006-1L-ODP/B
Naslov: nakup materiala za izdelavo scenografij
IV.1) Datum oddaje naročila: 20. 12.
2006.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hoby
Program d.o.o., Kajuhov dvor 7, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-58-90,
01/786-58-95, faks 01/786-58-95.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
34.774,38 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 12 mesecev.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemoplast d.o.o., Drofenikova 7, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/74-64-230, faks
03/74-64-215.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
17.387,19 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 12 mesecev.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Termo Tom d.o.o., Prisojna pot 11, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/759-12-10, faks
01/756-40-69.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
33.383,41 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 12 mesecev.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-16452/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Franci Kimovec, tel.
01/830-32-00, e-pošta: Franci.Kimovec@
guest.arnes.si, faks 01/830-32-18.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23110000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 67.926,60 € z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN 1/2007
Naslov: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
IV.1) Datum oddaje naročila: 22. 5.
2007.
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IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: HP
Commerce, Dobeno 75, 1234 Mengeš, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 67.926,60 €, najvišja ponudba 71.808,48 € z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2008.
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
Ob-16684/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin
Arh, tel. 03/56-21-086, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava ventilacijskih cevi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava ventilacijskih cevi.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 39.300,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. ponudbena vrednost
2. rok dobave

Ponderiranje
90 točk
10 točk

Št. naročila: M-05/07
Naslov: Nabava ventilacijskih cevi
IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pego
d.o.o. Lava 2b, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-50-50, faks 03/428-50-50.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: Vrednost: 39.300 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 5.
2008.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 48
Ob-16711/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(‑e):
Erklavec Ivan, tel. 01/477-97-11, e‑pošta:
jani.erklavec@snaga.si, faks 01/477-97-13.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava stroja za pometanje
cest.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JR B 2/07.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava stroja za pometanje cest.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.44.30-1.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(‑a):
86.500,00 EUR.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 86.500,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. cena brez davka
2. garancijski rok

Ponderiranje
50 točk
10 točk

Št. naročila: JR B 2/07
Naslov: Dobava stroja za pometanje
cest
IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rolba
Ljubljana Stroji in oprema d.o.o., Tavčarjeva
13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 91.804,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
86.500,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 8.
2007.
Snaga, d.o.o.

Storitve
Ob-16376/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba: Irena Lužar, tel.
01/479-02-96, e-pošta: irena.luzar@ess.
gov.si, faks 01/479-02-61.
Internetni naslov(-i): http://www.ess.gov.
si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: Zavod RS za zaposlovanje
(centralna raven);
– drugo: druge enote centralne ravni države: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: II. faza izbora izvajalcev programa
usposabljanja za veščine iskanja zaposlitve
in sistematično nastopanje na trgu dela z
nazivom »Klub za iskanje zaposlitve«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 75.
Glavni kraj izvedbe: lokacije območnih
služb ZRSZ.
I.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbira izvajalcev (med izvajalci, ki jim je
bila v I. fazi priznana usposobljenost in
sposobnost za opravljanje programa)
programa usposabljanja za veščine iskanja zaposlitve in sistematično nastopanje na trgu dela z nazivom »Klub za
iskanje zaposlitve«, ki zajema najmanj
dvotedenski izobraževalni del, ter največ

desettedensko podporo pri iskanju zaposlitve s tem, da so brezposelnim na
razpolago vsi viri in telekomunikacijska
sredstva, ki so za to potrebni.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.000.000,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Naslov: izbor izvajalcev programa usposabljanja za veščine iskanja zaposlitve in
sistematično nastopanje na trgu dela z nazivom »Klub za iskanje zaposlitve« v ponovljeni II. fazi dne 11. 4. 2007 na podlagi
objave v Uradnem listu RS, št. 33-34, z dne
1. 4. 2005.
IV.1) Datum oddaje naročila: 7. 5. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 16.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Naročilo številka: 1: Regionalni sklad
dela Celje (OS Celje), Stanetova 20, 3000
Celje, Slovenija, e-pošta: rsdce@triera.net,
tel. 03/428-43-70, faks 03/428-43-74.
Naročilo številka: 2: Ljudska Univerza
Krško (OS Sevnica), Dalmatinova 8, 8270
Krško, Slovenija, e-pošta: info@lukrsko.si,
tel. 07/488-11-60, faks 07/488-11-74.
Naročilo številka: 3: Animacija d.o.o.
(OS Ptuj), Aškerčeva ulica 1, 2250 Ptuj,
Slovenija, e-pošta: info@animacija.si, tel.
02/749-34-60, faks 02/749-34-65.
Naročilo številka: 4: Invel d.o.o. (OS Velenje), Trg mladosti 6, 3320 Velenje, Slovenija, e-pošta: info@invel.si, tel. 03/587-40-42,
faks 03/586-89-98.
Naročilo številka: 5: Portoval d.o.o. (OS
Novo mesto), Irča vas 36, 8000 Novo mesto, Slovenija, e-pošta: portoval@siol.net,
tel. 07/337-32-00, faks 07/337-32-02.
Naročilo številka: 6: Poding d.o.o. (OS
Murska Sobota), Kocljeva 14a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, e-pošta: poding@siol.net,
tel. 02/530-40-10, faks 02/531-13-48.
Naročilo številka: 7: Regionalni center
za razvoj d.o.o. (OS Trbovlje), Podvine 36,
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, e-pošta:
info@rcr-zasavje.si, tel. 03/566-05-00, faks
03/566-05-10.
Naročilo številka: 8: B&B d.o.o. (OS
Kranj), Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000
Kranj, Slovenija, e-pošta: info@bb-kranj.si,
tel. 04/280-83-01, faks 04/280-83-22,
Naročilo številka: 9: Kopo d.o.o. (OS Nova
Gorica), Trg Edvarda Kardelje 3, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, e-pošta: info@kopo.si, tel.
05/330-52-40, faks 05/330-52-58.
Naročilo številka: 10: A-Help, zavod (OS
Koper), Obala 116, 6320 Portorož, Slovenija,
e-pošta: ahelp@siol.net, tel. 05/630-05-60,
faks 05/630-05-59.
Naročilo številka: 11: Kadis d.o.o. (OS
Ljubljana), Koprska 72, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: kadis@kadis.si, tel.
01/200-81-80, faks 01/200-81-99.
Naročilo številka: 12: Academia d.o.o.
(OS Maribor; lokacija Maribor), Glavni trg
17/b, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta:
info@academia.si, tel. 02/228-35-34, faks
02/228-35-49.
Naročilo številka: 13: Regionalni sklad
dela Podravje (OS Maribor; lokacija Maribor), Razlagova ulica 22, 2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: info@rsdp-mb.org, tel.
02/333-13-31, faks 02/333-13-46.
Naročilo številka: 14: Kadring d.o.o. (OS
Maribor, lokacija Slovenska Bistrica), Trg
svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, e-pošta: impol.kadring@siol.net, tel.
02/845-39-17, faks 02/805-52-02.
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Št.

IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 1. 5. 2007
– 31. 12. 2007.
Zavod RS za zaposlovanje

– 1.917.618 kWh ET za potrebe javne razsvetljave in 127.497 kWh (101.124
kWh ET, 20.054 kWh MT in 6.319 kWh VT)
za potrebe poslovnih prostorov.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 115.832,08 EUR brez DDV; najnižja
ponudba 115.832,08 EUR brez DDV, najvišja ponudba 115.832,08 EUR brez DDV, ki je
bila upoštevana.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-6/2007 – JN
Naslov: Dobava električne energije za
potrebe javne razsvetljave in poslovnih prostorov v Občini Ilirska Bistrica.
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije Nova Gorica, Erjavčeva 22, p.p. 411, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/339-66-00, internetni naslov: http://www.elektro-primorska.si/, faks
05/333-33-50.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 83.458,52 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
115.832,08 EUR brez DDV; najnižja ponudba 115.832,08 EUR brez DDV, najvišja ponudba 115.832,08 EUR brez DDV, ki je bila
upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 1. 7.
2007–30. 6. 2008.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 07-70492

Ob-16377/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(‑e): Oddelek za premoženjske zadeve,
v roke: mag. Sonja Spruk, tel. 01/72-41-110,
e-pošta: sonja.spruk@domzale.si, faks
01/72-41-058.
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: čiščenje upravne zgradbe in dvorišča na Ljubljanski 69 in 69a, Domžale,
na Savski 2, Domžale in na Krakovski 4,
Domžale.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljanska 69,
Domžale.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje upravnih in drugih prostorov v
skupni izmeri 2859 m2 na naslednjih lokacijah: 2084 m2 na Ljubljanski 69, Domžale, 186 m2 na Ljubljanski 69a, Domžale,
399 m2 na Savski c. 2, Domžale, 190 m2
na Krakovski 4, Domžale, dvorišče na
Ljubljanski 69 in na Savski 2, Domžale v
izmeri 1.900 m2.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 45.260,50 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 4301-1/07
Naslov: Čiščenje upravne zgradbe in
dvorišča na Ljubljanski 69 in 69a, Domžale, na Savski 2, Domžale in na Krakovski
4, Domžale
IV.1) Datum oddaje naročila: 11. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ISS
Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor, Slovenija, e-pošta: prodaja@
si.issworld.com, tel. 02/450-33-00, faks
02/450-33-38.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
45.260,50 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 4.
2010.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Občina Domžale
Št. 70197/2007

Ob-16689/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trzin, Mengeška cesta
22, 1236 Trzin, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Občina Trzin, v roke: Sida Valentinčič in Marta Gregorčič Štok, tel.
01/564-45-44, e‑pošta: vlozisce@trzin.si,
faks 01/564-17-72.
Internetni naslov(-i): www.trzin.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

– drugo: lokalna skupnost;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje javnih zelenic in
cvetličnih nasadov na območju Občine
Trzin za leti 2007 in 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Trzin.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Redna košnja trave večkrat letno, mulčenje, grabljenje in odvoz trave, vzdrževanje
primernega rastišča ter sprotno grabljenje
in odstranjevanje odpadlega listja, pobiranje
smeti po zelenicah in po potrebi tudi dovoz
manjših količin zemlje, sejanje, gnojenje in
zalivanje in druga sorodna dela.
Redno vzdrževanje cvetličnih nasadov
trajnic, enoletnic in grmičkov ter urejanje
nasadov v betonskih cvetličnih koritih: dognojevanje, sajenje sezonskega cvetja, formiranje oblike rastlin, urejanje,okopavanje,
nega in zaščita pred mrazom in škodljivci,
po potrebi zalivanje.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 67.018,33 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 4303-7/2007
Naslov: Občina Trzin, Mengeška 22,
1236 Trzin
IV.1) Datum oddaje naročila: 18. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 6, od tega
5 popolnih.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dušan Grošelj s.p. Natura, Vrhpolje 1a, 1251
Moravče, Slovenija, e-pošta: natura1@volja.net, tel. 041/683-338, internetni naslov:
http://users.volja.net/natura1/.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
67.018,33 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2008.
Občina Trzin
Ob-16718/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, v
roke: Ivan Barba, tel. 05/71-41-361, e‑pošta:
ivan.barba@ilirska-bistrica.si; damjan.potepan@ilirska.bistrica.si, faks 05/71-41-284.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave in poslovnih prostorov
v Občini Ilirska Bistrica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: celotno področje
Občine Ilirska Bistrica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije:

Stran

Ob-16828/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, v roke:
Daniel Krivec, tel. 07/38-45-195, e‑pošta:
daniel.krivec@siol.net, faks 07/38-45-190.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje gozdnih cest.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Občina Dolenjske
Toplice.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice za leti 2007 in 2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.23.00.00-6.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 46.688,73 EUR brez DDV; 50.657,27
EUR z 8,5% DDV; najnižja ponudba
46.688,73 EUR brez DDV; najvišja ponudba 48.984,43 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-0012/2007-01/07
Naslov: Vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice
IV.1) Datum oddaje naročila: 28. 5.
2007.

Stran
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IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gozdno gospodarstvo Novo mesto, Gubčeva
15, 8000 Novo mesto, Slovenija, e-pošta:
gg-nm.tajnik@siol.net, tel. 07/33-21-065,
faks 07/33-24-134.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 88.458,00 EUR brez DDV, 95.977,00
EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
46.688,73 EUR brez DDV; 50.657,27 EUR
z 8,5% DDV; najnižja ponudba 46.688,73
EUR brez DDV; najvišja ponudba 48.984,43
EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 let ali 12 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2008.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-16999/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Martina Ferjančič, tel.
05/365-91-10, faks 05/365-91-33.
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: javni razpis za izbiro banke za
dodeljevanje stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero v Občini Ajdovščina.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Občina Ajdovščina je razpisala javno
naročilo po odprtem postopku za izbiro
banke za dodeljevanje stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero v
Občini Ajdovščina.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.327.335,95 EUR; najnižja ponudba 1.033.519,25 EUR, najvišja ponudba
1.327.335,95 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. višina kreditne mase
90 točk
2. višina nadomestila za vodenje
kredita
5 točk
3. stroški odobritve kredita
5 točk
Št. naročila: 4301-1/07
IV.1) Datum oddaje naročila: 2. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Nova
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505
Maribor, Slovenija, tel. 05/36-61-163, faks
05/36-62-028.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila
Skupna končna vrednost naročila:
1.327.335,95 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2007.
Občina Ajdovščina
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Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-16731/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX/6, Ljubljana, v roke: Bernarda Keblič, tel.
+386/1/479-09-00, faks +386/1/479-02-62.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava čistil in higienskega materiala: postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti – 1. faza (ugotavljanje
sposobnosti).
II.1.2) Kratek opis: dobava čistil in higienskega materiala za potrebe naročnika.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-10/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_matej.
Referenca obvestila: 2007-037249.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 92-113142 null
15/05/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 11. 5. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: dodatne
informacije.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik
V obojem »za nadaljnje informacije vas
prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno
dokumentacijo«.
VI.4) Druge dodatne informacije: naročnik namerava v primeru, da bo kakšen
izmed prijaviteljev, ki izpolnjuje vse pogoje
ter tehnične zahteve naročnika izkazal status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, v skladu z določbami Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB1), javno naročilo oddati takšnemu
prijavitelju, pod pogojem, da njegova ponudbena cena ne bo višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika, ki
ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center
(pridržano javno naročilo v skladu z 19.
členom ZJN-2).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje

Ob-16732/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana, tel. +386/1/479-09-00 v roke: Bernarda Keblič, faks +386/1/479-02-62.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava pisarniškega materiala: postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti – l. faza (ugotavljanje sposobnosti).
II.1.2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe naročnika.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30192100, 30192110, 30192111,
30192112, 30192113, 30192121, 30192122,
30192123, 30192124, 30192125, 30192130,
30192300, 30192700, 30192800.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-09/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko:
Uporabniško ime: SIMAP2_matej
Referenca obvestila: 2007-037247 OJS
eSender.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 92-113141 null
15/05/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 11. 5. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: dodatne
informacije.
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
V obojem »za nadaljnje informacije vas
prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno
dokumentacijo«.
VI.4) Druge dodatne informacije: naročnik namerava v primeru, da bo kakšen izmed prijaviteljev, ki izpolnjuje vse pogoje
ter tehnične zahteve naročnika izkazal status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega
centra, v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1),
javno naročilo oddati takšnemu prijavitelju,
pod pogojem, da njegova ponudbena cena
ne bo višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika, ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center (pridržano javno
naročilo v skladu z 19. členom ZJN-2).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-16733/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana, tel. +386/1/479-09-00, v roke:
Bernarda Keblič, faks +386/1/479-02-62.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve tiska – postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti – 1. faza
(ugotavljanje sposobnosti).
II.1.2) Kratek opis:
Ponudniki morajo ponuditi pripravo, tisk
in dobavo tiskovin po meri naročnika:
– različnih obrazcev,
– kuvert različnih formatov,
– vizitk,
– blokov,
– brošur,
– zgibank,
– knjižic,
– map,
– drugih tiskovin.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78120000, dodatni predmet(-i): 78140000.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-11/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_matej.
Referenca obvestila: 2007-037253 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 92-113345 null
15/05/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 11. 5. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: dodatne
informacije.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati

ter nizkonapetostnih (N.N.) samonosnih
energetskih kablov.
II.1.2) Kratek opis: dobava srednjenapetostnih (S.N.) 20 kV in nizkonapetostnih (N.N.) energetskih kablov ter nizkonapetostnih (N.N.) samonosnih energetskih kablov.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28421130, dodatni predmeti(‑i): 28421140,
28422100.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 06/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_Helena.
Referenca obvestila: 2007-033697 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 84-103555 null
02/05/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 26. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij,
ki jih je predložil naročnik.
V obojem »za nadaljnje informacije vas
prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno
dokumentacijo«.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
V obojem.
VI.4) Druge dodatne informacije: naročnik namerava v primeru, da bo kakšen
izmed prijaviteljev, ki izpolnjuje vse pogoje
ter tehnične zahteve naročnika izkazal status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, v skladu z določbami Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB1), javno naročilo oddati takšnemu
prijavitelju, pod pogojem, da njegova ponudbena cena ne bo višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika, ki
ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center
(pridržano javno naročilo v skladu z 19.
členom ZJN-2).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 491/07
Ob-16782/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-40-00, e‑pošta: javna.narocila@
elektro-ljubljana.si, faks +386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru
naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/17/ES
– »Gospodarske javne službe«).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava srednjenapetostnih (S.N.) in
nizkonapetostnih (N.N.) energetskih kablov

Stran

Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti:

Namesto:

Beri

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.3) Tehnična sposobnost: Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev:

– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/‑a), da
so bili v preteklem 3-letnem obdobju S.N. energetski
kabli ali N.N. energetski kabli ali N.N. samonosni
energetski kabli istega tipa, prereza, napetostnega
Naročnik opušča zahtevo.
nivoja in proizvajalca, kot jih ponudnik ponuja na
tem razpisu uspešno dobavljeni kupcem v Republiki
Sloveniji ali EU.

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

Namesto:

Beri:

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:

18/06/2007

09:00

28/06/2007

09:00

ODDELEK ������������
IV: POSTOPEK
��������
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe:

16/10/2007

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb:

18/06/2007

ODDELEK ��������������������������
VI: DOPOLNILNE
����������������������
INFORMACIJE
VI.3) DODATNE INFORMACIJE:

12/06/2007

26/10/2007

11:00

28/06/2007

22/06/2007

10:30

Stran
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16868/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Nafta–Geoterm d.o.o., Mlinska
ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nafta–Geoterm d.o.o.,
Mlinska ulica 5, v roke: Lovro Pratnekar,
e-pošta: lovro.pratnekar@nafta-geoterm.si,
tel. 02/577-22-40, faks 02/577-23-88.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Program ekološke sanacije rudarskih
objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v RS, Letni načrt za leto 2007, sklop
aktivnosti B (gradbena in zemeljska dela).
II.1.2) Kratek opis: Program ekološke
sanacije rudarskih objektov in naprav za
pridobivanje ogljikovodikov v RS po Letnem načrtu za leto 2007 vključuje gradbena in zemeljska dela (izdelava jaškov,
izkopi in zasipi, sejanje trave, odvoz odpadnega materiala).
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
11000000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila: izvirno obvestilo poslano preko: OJS eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_Prety.
Referenca obvestila: 2007-042935.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 1. 6. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Mesto besedila, ki ga je
treba spremeniti:

Namesto:

Beri:

III.2)
III.2.1)
Pravni status-obvezna
dokazila

Pravni status-obvezna dokazila
1. Izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki sme
biti izdan ali notarsko overjen
največ 30 dni pred dnevom
javnega odpiranja ponudb,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence, ki
sme biti izdan največ 30 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
4. potrdilo, ki ga davčni ali
drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež,
ki sme biti izdano največ 30
dni pred dnevom javnega
odpiranja ponudb,
5. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.

Ponudnik je v zvezi z
obveznimi dokazili glede
osebnega statusa dolžan
podati pisno izjavo in
soglasje, da si lahko naročnik pridobi dokazila iz
ustreznih uradnih evidenc.

III.2.2)

, ter BON 1 in BON 2 ali
BON 3 obrazec in potrdilo
poslovne banke o razvrstitvi
v bonitetni razred ter potrdilo,
da ponudnikov transakcijski
račun v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran.

Ponudnik je v zvezi z
obveznimi dokazili glede
poslovne in finančne
sposobnost dolžan podati
pisno izjavo in soglasje,
da si lahko naročnik pridobi dokazila iz ustreznih
uradnih evidenc.

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

Namesto:
(dd/mm/llll)

Beri:

(uu:mm)

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

IV.3.3)

11/07/2007

IV.3.4)

12/07/2007

10:00

25/07/2007
26/07/2007

10:00

IV.3.8)

12/07/2007

12:00

26/07/2007

12:00

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila: 4. 6. 2007.

Nafta–Geoterm d.o.o.
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Št.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Gradnje
Št. 492/07

Ob-16825/07
Obvestilo

V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 07/07: »Izvajanje gradbenih
del za nujna vzdrževalna dela na električnem omrežju na območju Elektra Ljubljana, d.d.«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 38/07, z dne 26. 4. 2007, Ob-12113/07,
se spremeni naslednja točka:
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.2) Pogoji za sodelovanje
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Prej:
BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika-samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni.
Po spremembi:
BON 1, BON 2 ali BON 1/P za ponudnika, ki ni starejši od 30 dni oziroma za ponudnika-samostojnega podjetnika potrdila
poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne
starejša od 30 dni.
Elektro Ljubljana d.d.

Storitve
Št. 1089
Ob-16690/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel.+386/1/582-25-00, e-pošta:
mail@lpp.si, faks +386/1/582-25-50.
Internetni naslov naročnika: www.
jh-lj.si/LPP.
Internetni naslov profila kupca (URL):
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: mestni železniški, tramvajski, trolejbusni
ali avtobusni promet.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 08/07 tiskanje obrazcev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
tiskanje tiskovin za terminske vozovnice,
nalepke, obrazce ter promocijski in informativni material.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22960000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8 ) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Tiskovine za terminske vozovnice
1) Kratek opis: LPP d.o.o., omogoča plačevanje voznine v mestnem in primestnem
potniškem prometu z raznimi vozovnicami,
ki so opremljene z mesečnimi nalepkami.
Občasno potrebuje tudi Potrdila o šolanju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22960000.
3) Količina ali obseg: skladno z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Nalepke
1) Kratek opis: LPP d.o.o., opremlja avtobuse z različnimi nalepkami, katere so
zakonsko opredeljene in se nameščajo na
kovino in plastiko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22960000.
3) Količina ali obseg: skladno z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Obrazci
1) Kratek opis: LPP d.o.o., uporablja različne obrazce, ki služijo predvsem za prenos
podatkov, za evidence, za zagotavljanje sledljivosti ipd.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22960000.
3) Količina ali obseg: skladno z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.

Sklop št. 4
Naslov: Promocijski in informativni material
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22960000.
3) Količina ali obseg: skladno z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik registriran pri organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ponudnik v zadnjih 12 mesecih
pred izdajo podatkov o solventnosti ni imel
blokiranega TRR,
2. da je ponudnik poravnal vse poslovne
obveznosti do svojih zaposlenih,
3. da v zadnjih 12 mesecih s ponudnikom ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje
zaradi neizpolnjevanj ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
4. da je ponudnik v zadnjih 3 letih s tiskanimi obrazci oskrboval najmanj 3 pogodbene partnerje z letno vrednostjo dobave: za
sklop št. 1: 50.000,00 EUR; za sklop št. 2:
9.000,00 EUR; za sklop št. 3: 17.000,00
EUR; za sklop št. 4: 35.000,00 EUR,
5. da rok plačila ne bo krajši od 30 dni od
prejema računa,
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6. da dobavni rok ne bo daljši od:za sklop
št. 1: mesečne vozovnice 2 dni, obrazce za
vozovnice in potrdila o šolanju – 15 dni; za
sklop št. 2, 3 in 4: 2 dni,
7. da rok za rešitev reklamacij ne bo
daljši od: za sklop št. 1: mesečne vozovnice
2 dni, obrazce za vozovnice 5 dni; za sklop
št. 2, 3 in 4: 2 dni.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste tiskanih
obrazcev v posameznem sklopu,
2. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti tiskanih obrazcev,
3. da tiskani obrazci iz sklopa št. 1 v celoti izpolnjujejo vse obvezne zahteve,
4. da so ponudbi priloženi vsi ponudnikovi vzorci tiskanih obrazcev iz sklopa št. 1
in izdelani v skladu s predloženimi naročnikovimi vzorci.
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: JN 08/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2007 do
12. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 9. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali pred odpiranjem.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 5. 2007.
Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet d.o.o.
Št. 1107
Ob-16784/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-22-500,
v roke: Silva Papež, e-pošta: mail@lpp.si,
faks +386/1/58-22-550.
Internetni naslov naročnika: www.
jh-lj.si/LPP.
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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
– mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN 04/07 nakup programske opreme za izdelavo voznih redov, delovnih
nalog in razporeda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
z nakupom programa za razporejanje delovnih nalog želimo, da program, ob določitvi števila voznikov, ter optimalnega števila
vozil, razporedi vozno osebje tako,da so
vozniki razporejeni čim bolj racionalno in v
skladu z zakonskimi določili.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30241000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik registriran pri organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ponudnikov čisti letni prihodek v
letu 2006 presega 500.000,00 EUR,
2. da ponudnik v zadnjih 12 mesecih
pred izdajo podatkov o solventnosti ni imel
blokiranega TRR,
3. da je ponudnik poravnal vse poslovne
obveznosti do svojih zaposlenih,
4. da v zadnjih 12 mesecih s ponudnikom ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje
zaradi neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
5. da je ponudnik v zadnjih 3 letih dobavil
sorodno opremo, kot je predmet naročila, v
skupni vrednosti najmanj 150.000,00 EUR,

6. da plačilni rok ni krajši od 30 dni po
prejemu računa, ki se izstavi po dokončnem
prevzemu predmeta naročila,
7. da bo ponudnik predložil izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in bančne
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da predmet naročila izpolnjuje vse obvezne minimalne tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji,
2. da je dobavni rok za predmet naročila
največ 120 dni od podpisa pogodbe, oziroma da je končni prevzem opravljen najkasneje do 31. 12. 2007,
3. da mora biti vgrajena programska
oprema nadgradljiva v smislu kasnejše opcijske nadgradnje,
4. da ponudnik zagotavlja servisiranje
opreme v obdobju 5 let od dokončnega prevzema predmeta naročila,
5. da ponudnik zagotavlja šolanje uporabnikov, vzdrževalcev in administratorjev
sistema pred pričetkom poskusnega obratovanja,
6. da ponudnik zagotavlja garancijski rok
za dobavljeno programsko opremo najmanj
2 leti od dneva dokončnega prevzema,
7. da bo ponudnik v času garancijske
dobe brezplačno vzdrževal vse komponente
sistema,
8. da bo ponudnik v garancijskem času
zagotavljal odzivni čas v roku 4 ur od naročnikovega pisnega obvestila o napaki,
9. da bo ponudnik v slovenskem jeziku
zagotovil navodila za vse vrste uporabnikov
pred pričetkom poskusnega obratovanja,
10. če ponudnik ni proizvajalec programske opreme, mora predložiti kopijo veljavne
pogodbe sklenjene s podizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da je ponudnik
pooblaščeni prodajalec oziroma vzdrževalec opreme.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena
70
2. dodatne funkcionalne lastnosti
20
3. certifikat kakovosti ISO 9001:2000 10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 04/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
št. 03100-1005605502 pri SKB d.d. Ljubljana, z namenom nakazila »plačilo razpisne
dokumentacije JN 04/07-programska oprema« ali na glavni blagajni Javnega podjetja
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2007 do
13.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 9. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 7.
2007 ob 14. uri; Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali pred odpiranjem.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za naslednje sklope: sklop
1: DV 110 kV Plave–Gorica in DV 110 kV
Doblar–Plave; sklop 2: DV 2x110 kV Dravograd–Velenje; sklop 3: DV 110 kV Šoštanj–
Podlog I in II; sklop 4: DV 110 kV Koper–
Buje; sklop 5: DV 2x110 kV Koper–lzola–Lucija; sklop 6: DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec; sklop 7: DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I
z odcepom Školja Loka; sklop 8: DV 2x110
kV Mariborski otok–Pekre.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih
sistemov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 2,003.343,48 EUR
z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: sklep o začetku oddaje javnega naročila, št. 28/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 044–054389
z dne 03/03/2007.
Št. naročila 1
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 110 kV Plave–Gorica
in DV 110 kV Doblar–Plave
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dalekovod d.o.o., Zavetiška 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
310.432,80 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 2
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 2x110 kV Dravograd–Velenje
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
456.672,00 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 3
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 051
Ob-16379/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik
130A, SI‑4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. +386(0)4/20-61-360, v roke: Rado
Pirc, e-pošta: aero-ing@lju-airport.si, faks
+386(0)4/20-21-623.
Internetni naslov naročnika: http://www.
lju-airport.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme tehničnega varovanja v novem potniškem terminalu T-2 (1. faza) na Letališču Ljubljana
(JN-2006-B3-A/5/RP).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Letališče Ljubljana.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo obsega dobavo, montažo in zagon naslednje opreme tehničnega varovanja (OTV):
– video nadzorni sistem,
– sistem kontrole pristopa,
– audio domofonske naprave,
– centralni nadzorni sistem (CNS),
– elektroinštalacijska oprema,
– oprema za razmejitev področja Airside-Landside.
Naročilo za zgoraj navedeni obseg opreme vključuje še: pregled kakovosti, preizkus
delovanja, predajo, usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje z novo opremo in njihovo osnovno vzdrževanje, certifikati za vgrajeno opremo, projekt izvedenih
del (PID), projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV).

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 29.85.20.00-6, dodatni predmet(-i):
32.32.35.00-8, 29.86.13.00-5, 32.23.50.00‑9,
32.41.50.00-5, 31.35.20.00‑8, 28.11.23.82-1,
28.82.20.00‑0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna
končna
vrednost
oddanega(ih) naročila(-): 273.043,50 EUR
brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: JN-2006-B3-A/5/RP.
IV.3.2) Prejšnje informacije v zvezi z istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 120‑121
z dne 24. 11. 2006, Ob-32247/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava in montaža opreme tehničnega varovanja v novem potniškem terminalu T-2 (1. faza) na Letališču Ljubljana
(JN-2006-B3-A/5/RP).
V.1.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: G7
Družba za varovanje d.o.o. (skupna izvedba naročila z družbo VTZ, d.o.o., Ljubljana), Špruha 33, SI‑1236 Trzin, Slovenija,
e-pošta: info@g-7.si, tel. 01/588-55-00, faks
01/588-55-01, internetni naslov: www.g-7.si.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 333.834 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
273.043,50 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: za izvedbo
javnega naročila je bila izbrana skupna ponudba ponudnikov G7, Družba za varovanje, d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin in VTZ,
d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI‑1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB4; Ur. l. RS, št. 26/07).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Št. 64/744/2007
Ob-16691/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(‑e) točka(‑e): Boštjan Bari,
tel. 00386/1/474-24-41, e‑pošta: bostjan.
barl@eles.si, faks 00386/1/474-24-42.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:

Stran

Stran
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V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
350.865,00 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 4
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 110 kV Koper–Buje
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dalekovod d.o.o., Zavetiška 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
152.577,60 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 5
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 2x110 kV Koper–lzola–Lucija
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dalekovod d.o.o., Zavetiška 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
167.798,40 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 6
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 220 kV Cirkovce–
Žerjavinec
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
197.579,76 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 7
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 2x110 kV Kleče–
Okroglo I z odcepom Škofja Loka
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
334.743,60 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 8
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 2x110 kV Mariborski
otok–Pekre
V.1.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
32.674,32 EUR z 20% DDV.
Št. naročila 1–8
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov (8 sklopov)
V.2.1) Število prejetih ponudb: 16.
V.2.2) Število oddanih naročil: 8.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elek-
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troservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija; Dalekovod d.o.o., Zavetiška 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 1,669.452,90 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
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:
24. 5. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-16787/07
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.elektro-gorenjska.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OmP-08/2006-II.F-01/2007-ident
250023.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kranj.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30200000, 30231100, 30231250,
30260000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 124.857,58 EUR z
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
JN /OmP-0 8 /20 0 6 -II.F-0 1 /2 0 0 7 -i d en t
250023.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 106 –
028338 z dne 13. 10. 2006.
V.1.1) Datum oddaje naročila: 7. 5.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.
SI, d.o.o., Tržaška 116,1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 155.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
124.857.58 EUR z 20% DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
V.2.1) Število prejetih ponudb: 3.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.
SI, d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 104.047,98 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.

Gradnje
Št. 64/744/2007
Ob-16693/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(‑e) točka(‑e): Elizabeta Strgar-Pečenko, tel. 00386/1/474-30-00,
e‑pošta:
eliza.strgar@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: sklop A: montaža OPGW na DV
110 kV Koper–Buje in DV 2x110 kV Koper–Lucija–lzola ter izdelava in montaža SM
35, sklop B: montaža OPGW na DV 220 kV
Cirkovce–Žerjavinec in izdelava in montaža
SM 198.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: sklopa: DV 110 kV Koper–Buje, DV 2x110 kV
Koper–Lucija–lzola, sklop B: DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sklop A: montaža OPGW na DV 110 kV
Koper–Buje in DV 2x110 kV Koper–Lucija–lzola ter izdelava in montaža SM 35,
sklop B: montaža OPGW na DV 220 kV
Cirkovce–Žerjavinec.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 1,067.676,30 EUR
z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila 1
Naslov: montaža OPGW na DV 110 kV
Koper–Buje in DV 2x110 kV Koper–Lucija–lzola ter izdelava in montaža SM 35
V.1.1) Datum oddaje naročila: 23. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 4.
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V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
598.751,43 EUR z 20% DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 2
Naslov: montaža OPGW na DV 220 kV
Cirkovce–Žerjavinec in izdelava in montaža
SM 198
V.1.1) Datum oddaje naročila: 23. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
468.924,87 EUR z 20% DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 1
Naslov: montaža OPGW na DV 110 kV
Koper–Buje in DV 2x110 kV Koper–Lucija–lzola ter izdelava in montaža SM 35
V.2.1) Število prejetih ponudb: 4.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 498.959,53 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
Št. naročila 2
Naslov: montaža OPGW na DV 220 kV
Cirkovce–Žerjavinec in montaža SM 198
V.2.1) Število prejetih ponudb: 4.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 390.770,72 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 5. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

(c) Storitve.
Šifra NUTS: SI.
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 oddan-ega(ih) naročila(-): 544.916,17 EUR
brez DDV.
IV.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, investicijske
in tehnične dokumentacije za objekt RTP
400/110 kV Krško, dogradnja stikališča
V.1.1) Datum oddaje naročila: 14. 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, tel. 00386/1/477-62-87, faks
00386/1/251-05-27.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 544.916,17 EUR brez DDV.
Št. naročila 1
Naslov: Izdelava projektne, investicijske in tehnične dokumentacije za objekt
RTP 400/110 kV Krško, dogradnja stikališča
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 oddano: IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, tel. 00386/1/477-62-87, faks
00386/1/251-05-27.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila brez DDV: 544.916,17 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: 30. 5. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve

Št. 438-0011/00010-100004/07 Ob-16869/07

Kategorija storitve: št. 21.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pravne storitve.
Gre za postopek oddaje storitev po 25.
členu ZJNVETPS, za storitve iz Seznama
storitev B, ki so opredeljene v prilogi 17
Uredbe o seznamih naročnikov, področni
zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in
storitev, obveznih informacijah v objavah,
opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki
jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, Uradni list RS, št. 18/00:
21 pravne storitve 861 od 74110000-3 do
74114000-1.
Javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, se oddajo
v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma
tehnične specifikacije. Naročnik mora pri
naročanju storitev iz seznama storitev B
spoštovati pravila tega zakona za objavo
obvestil o oddaji naročila.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74110000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost
oddanega(ih) naročila(-): 260.000,00 EUR
brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:
S pogajanji, brez predhodnega javnega
razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja
cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 438-0011/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila 1
Naslov: Pravne storitve
V.1.1) Datum oddaje naročila: 14. 5.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@praetor.si,
tel. 05/907-56-00, faks 05/907-56-09, internetni naslov: http://www.praetor.si.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 260.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2.600.000,00 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
2 leti.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na
projekt in/ali program, ki se financira iz
sredstev skupnosti: da; Strukturni sklad
– ESRR.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 1. 6. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije

Št. 64/744/2007

Ob-16692/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/474-30-00,
v roke: Borut Vertačnik, e-pošta: borut.vertacnik@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, investicijske
in tehnične dokumentacije za objekt RTP
400/110 kV Krško, dogradnja stikališča.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Magda Zadnik, tel. 01/473-48-80, v roke:
Magda Zadnik, e-pošta: magda.zadnik@
sloveniacontrol.si, faks 01/473-48-60.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sloveniacontrol.si/.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pravne storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-16857/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rezervni deli za zabojnike.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., Skladišče, Zagrebška 106, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava rezervnih delov za kotalčne zabojnike za
prevoz vreč in paketov (PVZ) in kotalčne zabojnike za prevoz pismarnic (PZ),
za dobo enega leta, za Pošto Slovenije,
d.o.o., poslovna enota Poštni logistični
center Ljubljana in poslovno enoto Maribor – Poštni logistični center, po seznamu naročnika.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
6.000,00 €, izbrani ponudnik bo predložil
tudi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v
zadnjih 6 mesecih ponudnik ni smel imeti
blokiranih računov (pogoj se nanaša na vse
račune).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika, v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da ponujeno
blago popolnoma ustreza tehničnim zahtevam naročnika.
Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN.
Izjava ponudnika, da je kadrovsko sposoben izvesti JN.
Izjava ponudnik, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da bo reklamacijo
naročnika rešil najkasneje v 8 koledarskih
dneh od prejema pisne reklamacije.
Izjava ponudnika, da je ceno v ponudbenem predračunu oblikoval na osnovi opravljenega ogleda predmetnih zabojnikov pri
naročniku (PE PLC Ljubljana).
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da bo naročeno
blago dostavljeno sukcesivno najkasneje v
8 dneh od izstavitve naročilnice naročnika,
na lokacijo PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana ali PE Maribor, PLC;
Zagrebška cesta 106, Maribor.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: do 10. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

Storitve
Št. 6/36-4389/8-07

Ob-16871/07

Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 43 z dne 18. 5. 2007, Ob-14313/07,
za »Prevoz gotovine z oklepnim vozilom na
območju Ljubljane za eno leto«, se popravijo naslednje točke:
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb: 11. 6.
2007 do 12. ure; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Nabavna
služba, Slomškov trg 10 v Mariboru.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni

dne 18. 5. 2007 (ni potrebo prilagati novih
dokumentov).
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/36-4389/8-07

Ob-16872/07

Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 43 z dne 18. 5. 2007, Ob-14314/07,
za »Prevoz gotovine z oklepnim vozilom na
območju Maribora za eno leto«, se popravijo naslednje točke:
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb: 11. 6.
2007 do 12. ure; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Nabavna
služba, Slomškov trg 10 v Mariboru.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni
dne 18. 5. 2007 (ni potrebo prilagati novih
dokumentov).
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-16446/07
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
storitve 4/07-S. Kontaktna oseba za dajanje
informacij za splošni del je Boštjan Pohole, tel. 03/42-01-473, za tehnični del Miran
Jankovič, tel. 07/48-11-701, 041/797-253.
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: izvajanje posekov in čiščenje
tras.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Elektro
Celje, d.d.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje posekov in čiščenje tras.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 48 mesecev ali 2 leti po sklenitvi pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila:
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Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 7.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika,
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sortima d.o.o., Koroška 118, 2000 Maribor.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
176.045,29 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Št. naročila: 8/G
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi prostorov pošte BTC
Novo mesto – elektro instalacije
IV.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 11.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pam
d.o.o., Mušičeva 15, 8000 Novo mesto.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
27.242,51 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/32-5802/1-07
Ob-16450/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Karmen Kolmanič, tel. 02/449-23-28,
e-pošta: karmen.kolmanic@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pohištvena oprema za Pošto Radovljica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Radovljica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme za Pošto Radovljica.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 62.911,20 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 10/JNB
Naslov: Pohištvena oprema za Pošto
Radovljica
IV.1) Datum oddaje naročila: 3. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 7.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mizarstvo Podjed Matjaž s.p., Britof 116, 4000
Kranj, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
62.911,20 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Ob-16860/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za
investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e‑pošta:
alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi prostorov pošte BTC
Novo mesto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri ureditvi prostorov pošte BTC Novo
mesto.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 203.287,80 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 8/G
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi prostorov pošte BTC
Novo mesto – gradbena in obrtniška dela ter
strojne instalacije
IV.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 11.

Stran

Storitve
Št. 6/32-5803/1-07
Ob-16448/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Karmen Kolmanič, tel. 02/449-23-28,
e-pošta: karmen.kolmanic@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje in servis klimatskih
naprav v PE Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: pošte na območju
PE Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in servis klimatskih naprav
v PE Ljubljana.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 25.000,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena rednega servisa
70 točk
2. najnižja cena efektivne ure
24 točk
3. najnižja cena intervencijske ure 6 točk
Št. naročila: 11/JNS
Naslov: Vzdrževanje in servis klimatskih
naprav v PE Ljubljana – sklop I.: split sistemi
in okenski klimatizerji
IV.1) Datum oddaje naročila: 3. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 8.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektro
Klima Stagoj, Simon Stagoj s.p., Višnja vas
15c, 3212 Vojnik, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
19.125,00 EUR brez DDV.

Stran
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IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: eno leto
od podpisa.
Št. naročila: 11/JNS
Naslov: Vzdrževanje in servis klimatskih
naprav v PE Ljubljana – sklop II.: hladilni
agregati, klimati, konvektorji in prezračevalne naprave
IV.1) Datum oddaje naročila: 3. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 8.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Astech
d.o.o., Godovič 102, 5275, Godovič, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.875,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: eno leto
od podpisa.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-16858/07
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: vzdrževanje in popravila elektroinstalacij in elektronaprav v PE Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje elektroinstalacij in elektronaprav na poštah v PE Ljubljana, in sicer:
1. sklop: Kamnik z okolico,
2. sklop: Notranjska,
3. sklop: Zasavje,
4. sklop: območje Dolenjske.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.70.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 29.000,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena rednega periodičnega
pregleda
60 točk
2. cena efektivne delovne ure
30 točk
3. cena intervencijske delovne
ure
10 točk
Št. naročila: 24/S
Naslov: Vzdrževanje elektroinstalacij in
elektronaprav na poštah v PE Ljubljana, Kamnik z okolico
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IV.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vigred
elektroinstalacije d.o.o., Milje 44, 4212 Visoko, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7.250,00 EUR (cena rednega periodičnega pregleda za posamezno pošto 25,00
EUR, cena efektivne delovne ure: 13,35
EUR; cena intervencijske delovne ure 15,85
EUR).
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 14. 9.
2008.
Št. naročila: 24/S
Naslov: Vzdrževanje elektroinstalacij in
elektronaprav na poštah v PE Ljubljana, Notranjska in Dolenjska
IV.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elterm
Bled d.o.o., Prečna ulica 7, 4260 Bled, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
14.500,00 EUR (cena rednega periodičnega pregleda za posamezno pošto 30,00
EUR, cena efektivne delovne ure: 14,00
EUR; cena intervencijske delovne ure 20,86
EUR).
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 14. 9.
2008.
Št. naročila: 24/S
Naslov: Vzdrževanje elektroinstalacij in
elektronaprav na poštah v PE Ljubljana,
Zasavje
IV.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elnet
d.o.o., Izlake 11, 1411 Izlake, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7.250,00 EUR (cena rednega periodičnega pregleda za posamezno pošto 20,86
EUR, cena efektivne delovne ure: 14,60
EUR; cena intervencijske delovne ure 18,77
EUR).
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 14. 9.
2008.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-16859/07
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: vzdrževanje in popravila elektroinstalacij in naprav v PE Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje elektroinstalacij in naprav
na poštah v PE Maribor, in sicer:
1. sklop: Poslovna enota Maribor,
2. sklop: Poštni logistični center Maribor.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.70.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 16.692,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena efektivne delovne ure
90 točk
2. cena intervencijske delovne
ure
10 točk
Št. naročila: 27/S
Naslov: Vzdrževanje elektroinstalacij in
naprav v PE Maribor, Maribor
IV.1) Datum oddaje naročila: 9. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektro Tabga d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000
Maribor, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12.519,00 EUR (cena efektivne delovne
ure: 11.00 EUR; cena intervencijske delovne ure 15,00 EUR) brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 14. 9.
2008.
Št. naročila: 27/S
Naslov: Vzdrževanje elektroinstalacij in
naprav v PE Maribor, PLC
IV.1) Datum oddaje naročila: 9. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektro Elves d.o.o., Pekrska cesta 110, 2000
Maribor, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.173,00 EUR (cena efektivne delovne ure:
11,00 EUR; cena intervencijske delovne
ure 11,00 EUR) brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 14. 9.
2008.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-16697/07
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05
in 126/06) in Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, v nadaljevanju: PPIPRS), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Uredbe o
razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list
RS, št. 132/06 in 23/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva
Turistična infrastruktura
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Cilj razpisa: cilj razpisa je dvig kvalitete
in pestrosti turistične ponudbe, ustvarjanje
novih nočitev, novih zaposlitev in doseganje
višje dodane vrednosti na zaposlenega.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe posameznih investicij na področju turistične infrastrukture, ki bodo vplivale
na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo
investicije v:
a) nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
b) bazene in bazenske komplekse, wellness centre kot del dodatne ponudbe v
okviru že obstoječih hotelov ter hotelskih in
apartmajskih naselij predlagatelja,
c) izgradnjo in prenovo žičniških naprav
in umetno zasneževanje,
d) igrišča za golf, pretežno namenjena
turistom,
e) zabaviščni parki.
4. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe in
izgradnjo nove turistične infrastrukture, ki
bodo spodbudile razvoj posameznih turističnih destinacij in tako prispevale k dvigu
konkurenčnosti in kakovosti slovenskega
turizma.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namenov tega javnega razpisa
pomeni za prejemnika državno pomoč, ki jo
je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen.
5. Upravičeni stroški
– stroški gradnje (pripravljalna dela,
gradbena dela, instalacije, obrtniška dela,
zunanja ureditev, gradbeni nadzor),

– stroški nakupa novih naprav in opreme.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva shema državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti«
(št. BE07-5715334-2007), katere osnova je
Uredba o razvojnih spodbudah za turizem
(Ur. l. RS, št. 132/06 in 23/07).
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi
prvega izdanega naročila za izvedbo del ali
storitev po prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta s strani ministrstva.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali z
originalnimi računi in originalnimi dokazili o
plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje
ministrstvu pred izplačilom. Podrobnejša metodologija izračunavanja višine sofinanciranja
je predstavljena v razpisni dokumentaciji.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo
samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
6.1. Splošni pogoji
Predlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– na dan prijave opravljajo dejavnost v
Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v
likvidaciji,
– na dan 31. 12. v letu pred prijavo na
razpis niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99,
110/99, 50/02, 93/02, 117/06, 31/07, 33/07
in 38/07),
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isti projekt že sofinancirana iz
drugih sredstev EU. V primeru, da se projekt poleg sredstev iz tega razpisa dodatno
financira iz lokalnega ali državnega proračuna, skupna javna sredstva ne smejo preseči
najvišje dovoljene višine državne pomoči.
6.2. Ostali pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
1. skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa, skladnost s seznamom
končnih prejemnikov in skladnost vloge z
razpisno dokumentacijo,
2. predračunska vrednost upravičenih
stroškov prijavljene investicije mora biti najmanj:
– za predlagatelje, ki so velika podjetja
najmanj 500.000 EUR (brez DDV),
– za predlagatelje, ki so mala in srednja
podjetja pa najmanj 2.500.000 EUR (brez
DDV),
3. predlagatelj mora predložiti izjavo, da
ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,

4. predlagatelj mora predložiti izjavo, da
ima zagotovljena premostitvena sredstva za
del pričakovanih sredstev iz naslova tega
razpisa, do povrnitve stroškov s strani ministrstva. Kadar predlagatelj načrtuje pridobitev premostitvenih sredstev od banke,
mora predložiti izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen investicijski načrt,
na osnovi katerih mu bo banka v primeru
odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila premostitvena sredstva,
5. iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno,da ima predlagatelj zagotovljenih
vsaj 25% lastnih sredstev. V odstotek lastnih
sredstev se štejejo tudi krediti pridobljeni
pod tržnimi pogoji,
6. predlagatelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja, ki se morajo glasiti
samo na predlagatelja, in prijavljeno investicijo (in iz katerega mora biti jasno razvidno,
da gre za investicijo, ki je predmet vloge), za
začetek izvajanja investicije (pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje), ter izjavo, da
ima za izvedbo investicije pridobljena vsa
potrebna pravnomočna dovoljenja.
V primeru obnove kulturnih objektov, ki
so v lasti države, lahko predlagatelj predloži gradbeno dovoljenje, ki se glasi na
ministrstvo za kulturo oziroma drugo javno
institucijo, ter pogodbo z Ministrstvom za
kulturo oziroma institucijo, ki je v pristojnosti
Ministrstva za kulturo, iz katere je razvidno,
da je objekt v lasti RS in ga ima predlagatelj
v dolgoročnem zakupu,
7. predlagatelj mora predložiti izjavo odgovorne osebe predlagatelja, da je bil predložen investicijski projekt potrjen v okviru
pristojnega organa družbe (kolikor predlagatelj tak organ ima),
8. predlagatelj mora predložiti izjavo o
ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let
po zaključku investicije za isti namen,
9. predlagatelj mora predložiti izjavo, da
se investicija še ni pričela izvajati. (izvajanje
investicije se lahko prične šele po prejemu sklepa o sofinanciranju s strani ministrstva),
10. predlagatelj mora predložiti investicijski program, pri izdelavi katerega se smiselno upoštevajo določila Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS, št. 60/06),
11. predlagatelj mora podati izjavo, da
se s predmetno investicijo ni in se ne bo do
prejetja sklepa o sofinanciranju, prijavil na
katerega izmed razpisov za isti namen.
Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, vloge, ki
ne bodo dopolnjene v določenem roku in
vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa,
se zavržejo.
Podatki o investiciji vključno z investicijskim programom niso predmet dopolnitve
vloge.
7. Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
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Maks.
št. točk

Merilo
I.

Prispevek k uresničevanju ciljev

41

1.

Prispevek k uresničevanju nacionalnih ciljev

21

2.

Vpliv na razvoj turistične destinacije

20

II

Kvaliteta projekta

31

1.

Izkazana ekonomska upravičenost projekta

16

2.

Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati

11

3.

Organizacija izvedbe projekta

4

III

Realnost izvedbe

10

1.

Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije

6

2.

Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost višine predvidenih stroškov: (IP)

2

3.

Realnost terminskega plana:(IP)

2

IV.

Prednostni kriteriji

18

1.

Regionalni kriterij

10

2.

Vplivi na horizontalne politike:
– vpliv na okolje (energetska učinkovitost, učinkovit način ravnanja z
vodo, odpadki...),
– vpliv na informacijsko družbo

8

Skupaj
Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da
mora znašati minimalno število doseženih
točk pri sklopih meril I, II in III – skladnost
s cilji ukrepa, kvaliteta projekta in realnost
izvedbe – 50% vseh možnih točk v okviru
posameznega sklopa meril. V primeru, da
pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov
meril investicija ne doseže 50% možnih
točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če
skupno število točk doseže/preseže prag za
sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno,
se bo upošteval regionalni kriterij, (prednost
manj razvite regije) v kolikor bodo projekti iz
istih regij, pa višina ocenjenih točk pri kvaliteti projekta.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da po odobritvi sofinanciranja vsem pozitivno ocenjenim projektom
v okviru določenega odpiranja ostane na
razpolago za naslednje odpiranja manj kot
4.000.000 EUR, se razpis zapre.
8. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 50.000.000,00 EUR in
sicer:
– 42.500.000,00 – namenska sredstva
EU – ESRR,
– 7.500.000,00 – slovenska udeležba.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe
oziroma do 15. 6. 2015.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:

100
6837
Razvoj
turističnih
destinacij-07-13-EU
6959
Razvoj
turističnih
destinacij-07-13-slovenska udeležba
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
9. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture lahko dosega največ
4.000.000 EUR za posamezno investicijo
oziroma ne več kot:
– 25% upravičenih stroškov investicije za
velika podjetja,
– 35% upravičenih stroškov investicije za
mala in srednja podjetja.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo, in sicer:
– za investicije, katerih vrednost upravičenih stroškov bo nižja od 5.000.000 EUR
(brez DDV) v enkratnem znesku po zaključku investicije,
– za investicije, katerih vrednost upravičenih stroškov bo višja kot 5.000.000 EUR
(brez DDV) pa v skladu z v pogodbi določenim terminskim planom.
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne investicije iz različnih javnih
virov, ki bi imelo za posledico prekoračitev
dovoljene stopnje sofinanciranja, se vrednost odobrenih sredstev po tem razpisu
zniža za vrednost, ki bo zagotavljala upoštevanje dovoljene stopnje sofinanciranja. V
primeru že preveč izplačanih sredstev se od
predlagatelja zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev v realni vrednosti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila.
10. Obdobje za porabo sredstev: vse investicije v finančni perspektivi 2007–2013
morajo biti zaključene najkasneje do 15. 6.

2015. Posamezna investicija sofinancirana
iz naslova tega razpisa mora biti zaključena
najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu
pogodbe.
11. Ostale zahteve
Predlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo
morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2015, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma,
lahko ministrstvo ta rok podaljša,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki
so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– zagotoviti, da predmeta vloge ne bo
spreminjal ter ne bo prodal, oddal v najem
ali leasing tretjim osebam najmanj za dobo
5 let od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja,
– pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin)
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza)
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posega, kjer je to potrebno).
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
12. Način prijave
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« na
prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja in sicer najmanj dva delovna dneva pred
predvidenim odpiranjem.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih predlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo.
Podatki iz prejete dokumentacije se bodo
obravnavali kot poslovna skrivnost vendar
le v kolikor bo predlagatelj v prijavi jasno
označil, kateri podatki se v skladu z ZGD
in internimi akti predlagatelja smatrajo kot
poslovna skrivnost.
13. Datumi odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 18. 7. 2007.
Naslednja odpiranja bodo 14. 11. 2007, 6. 2.
2008, 4. 6. 2008 in 19. 11. 2008. Vsa naslednja odpiranja bodo vsako prvo sredo v mesecih februar, junij in november (v primeru
praznikov prvi naslednji delovni dan). Datumi odpiranja bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva [http://www.mg.gov.si/].
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način
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dostave prispele v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo najkasneje do 12. ure dva dni
pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po
navedenem roku se prenesejo v naslednje
odpiranje.
Predlagatelj bo o tem pisno obveščen s
strani ministrstva.
Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
predlagatelju.
Odpiranje ni javno.
14. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
ministrstva.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnih straneh:
http://www.mg-rs.si ali v recepciji na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve predlagatelja, poslane po elektronski
pošti na naslov: infoerdf2.mg@gov.si.
16. Dodatne
informacije:
dodatne informacije so na voljo na naslovu:
infoerdf2.mg@gov.si. Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo
objavljene na spletnih straneh ministrstva
[http://www.mg.gov.si].
Ministrstvo za gospodarstvo

lahko zainteresirani prijavitelji dobijo od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,
vsak delavnik med 9. in 12. uro do vključno
dne 28. junija 2007 do 12. ure v glavni pisarni ministrstva ali na spletni strani ministrstva:
http://www.mss.gov.si.
X. Vse druge informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
Ljubljana, kontaktni osebi: Janja Barši, tel.
01/478-42-65, Sabina Čamernik, tel. 01/478
42 60, vsak delavnik od 11. do 15. ure, ali po
e-pošti: razpisOSinvesticije.mss@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 4110-43/2007/4
Ob-16730/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Ur. l. RS,
št. 123/06), Zakona o javnih financah (ZJF,
Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP),
Zakona o izvrševanju proračunov za Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708, Ur. l. RS, št. 126/06) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l.
RS, št. 13/06)
razpis
za prijavo investicij na področju
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva
v Republiki Sloveniji za vključitev v
proračunsko leto 2008
I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa: zbiranje
potreb po sofinanciranju investicij v vrtce
in osnovno šolstvo oziroma v vzgojno-izobraževalne zavode, katerih ustanovitelj je
lokalna skupnost (občine), s prijavami na
razpis.
III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: znaša 11.240.000 €.
IV. Pogoji za prijavo na javni razpis:
– na razpis se lahko prijavijo izključno
občine kot ustanovitelji in investitorji za
vzgojno-izobraževalne zavode na področju
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva za
projekte, ki bodo uvrščeni v občinski načrt
razvojnih programov (NRP) z začetkom v
letu 2008. Projekte, ki so bili prijavljeni na
Razpis za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za obdobje
2000-2004 (Ur. l. RS, št. 36/99), vendar doslej še niso bili vključeni v program sofinan-

ciranja Ministrstva za šolstvo in šport, je
potrebno prijaviti ponovno;
– prijava na javni razpis mora vsebovati
poleg izpolnjene vloge na prijavnih obrazcih
v elektronski in papirni obliki še Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
skladen z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l.
RS, št. 60/06), ki ni starejši od enega leta.
V. Kriteriji za izbiro prijaviteljev: prijavljeni
projekti bodo ovrednoteni po treh kriterijih,
kar je podrobneje obrazloženo v navodilih
za prijavo investicij, ki so del razpisne dokumentacije. Kriteriji so sledeči:
– demografska slika oziroma perspektivni vpis,
– stopnja pripravljenosti dokumentacije,
– finančna konstrukcija.
Vrednotenje po prvo in drugo navedenem kriteriju je enakovredno.
VI. Način predložitve prijav ter rok za
vložitev prijav: prijavitelj mora vložiti prijavo projekta v elektronski in papirni obliki,
in sicer:
– prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
za vsak projekt posebej, najprej v elektronski obliki, in sicer na spletni naslov: razpisOSinvesticije.mss@gov.si;
– prijavitelj mora prijavo poslati tudi po
pošti in v primeru prijave več projektov vse
projekte skupaj v eni ovojnici z obvezno
oznako »Ne odpiraj – Razpis za prijavo investicij v vrtce in osnovno šolstvo«, podpisano in ožigosano na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38, p.p. 104, 1000 Ljubljana;
– prijavni obrazec v elektronski obliki in
ovojnica s prijavo po pošti (prijavni obrazci
z izjavo občine ter DIIP) morata dospeti
na dani elektronski naslov ter v vložišče
ministrstva ne glede na vrsto prenosa pošiljke do vključno petka, 29. junija 2007,
do 12. ure;
– za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
na elektronski naslov ter na naslov vložišča
ministrstva, pri čemer je za identičnost obeh
prijav odgovoren prijavitelj, kar potrdi s priloženo izjavo občine;
– v postopku uvrstitve prijavljenih projektov po prioritetnem vrstnem redu bo ministrstvo upoštevalo le tiste prijave, ki bodo
vsebovale vse z javnim razpisom in obrazci
zahtevane podatke in priloge;
– v primeru formalne nepopolnosti prejete prijave, bo ministrstvo pozvalo prijavitelja
k dopolnitvi v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/06). Formalno nepopolne
prijave, ki jih prijavitelji v postavljenem roku
ne bodo dopolnili, oziroma prijave, ki bodo
prispele po izteku postavljenega razpisnega
roka oziroma ne bodo pravilno označene ter
oddane bodo s sklepom zavržene.
VII. Datum odpiranja prijav prijaviteljev:
2. julij 2007.
Odpiranje prijav ne bo javno.
VIII. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v roku 90 dni od datuma začetka odpiranja
vlog.
IX. Dostop do razpisne dokumentacije,
ki obsega:
– prijavne obrazce,
– izjavo občine,
– navodila za prijavo investicij,
– kriterije in
– smernice ministrstva
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Št. 586/07
Ob-16790/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 58, objavlja na podlagi
95. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 in 20/06) in 216. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06)
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja – praktični pouk v letu
2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk v letu 2007.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2007, proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk,
v višini 196.127 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov kmetijskih,
vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih šol in fakultet.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci
so javni zavodi, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva,
vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva
in delujejo na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
dela za leto 2007;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
in usposabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva in veterine;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis vlagatelj vloži samo eno
vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in
študentov v javnih zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za
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dokončanje del, planiranih v programu, je
1. 10. 2007.
V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis
mora biti poslana s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
do 27. 6. 2007, ali osebno dostavljena istega dne do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, v zaprtih
ovojnicah, na katerih je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – Praktični pouk«,
na hrbtni strani pa mora biti naveden polni
naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, soba 312,
vsak dan v času trajanja razpisa med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna
oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-93-77
ali e-mail: tomaz.hrastar@gov.si, MKGP,
Sektor za šolstvo, nevladne organizacije
in knjigovodstvo na kmetijah, Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 29. 6. 2007 ob 9. uri v sejni
sobi v III. nadstropju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Komisija, ki jo je
imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano z odločbo št.: 4400-26/2007/1,
bo vloge pregledala in ocenila. Komisija
bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj v
roku 8 dni od dneva prejema poziva ne bo
dopolnil, bo zavržena kot nepopolna;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v
enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 586/07
Ob-16792/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 58, objavlja na podlagi
95. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 in 20/06) in 216. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06)
javni razpis
za sofinanciranje usposobitve javnih
zavodov in razvojnih centrov v
kmetijstvu v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposobitve javnih zavodov in razvojnih
centrov v kmetijstvu v letu 2007.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2007, proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev
javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu v višini 208.646
EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposobitve posestev, obratov in učnih
delavnic kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih,
veterinarskih in živilskih srednjih šol, fakultet in raziskovalno – izobraževalnih centrov
v kmetijstvu.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci
so javni zavodi, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s področja
kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine
in živilstva in delujejo na območju Republike
Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
aktivnosti za leto 2007;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
ali raziskave s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis vlagatelj vloži samo eno
vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt je
30.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programov se štejejo stroški povezani z nabavo opreme in
strojev za opremljanje posestev, obratov in
delavnic v javnih zavodih.
Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del planiranih v programu je 1. 10.
2007.
V. Merila za izbiro
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);

c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, do 27. 6. 2007 ali osebno
dostavljena istega dne do 14. ure v glavno
pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih
je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – Usposobitev javnih zavodov«, na
hrbtni strani pa mora biti naveden poln
naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, soba
312, vsak dan v času trajanja razpisa med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel.
01/478-93-77 ali e-mail: tomaz.hrastar@
gov.si, MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne
organizacije in knjigovodstvo na kmetijah,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno
prispelih vlog bo 29. 6. 2007 ob 9. uri v
sejni sobi v III. nadstropju na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Komisija,
ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano z odločbo št.:
4400-27/2007/1, bo vloge pregledala in
ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8
dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloga, ki jo
vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema
poziva ne bo dopolnil, bo zavržena kot
nepopolna.
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so
bila sredstva nakazana na podlagi neresničnih podatkov ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-17/2007/2
Ob-17002/07
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo na podlagi 12. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/06), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06),
Sklepa ministra o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa št. 430-17/2007/1
z dne 1. 6. 2007, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov Centrov
za promocijo znanosti
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sofinanciranje
programov Centrov za promocijo znanosti
in njihovo izvajanje, ki bo služilo za vzpostavitev centrov za promocijo znanosti v
Republiki Sloveniji. Centri za promocijo
znanosti so prvenstveno namenjeni otrokom in mladim vseh starostnih obdobij z
namenom:
– približevanja področja znanstvenega
raziskovanja in eksperimentiranja;
– spodbujanja samoiniciativnosti pri
uporabi in analizi preizkusov, oziroma
predmeta raziskave;
– pospeševanje raziskovalno-razvojne dejavnosti na področju naravoslovja
in tehnike, humanistike in interdisciplinarnosti.
Na področju sofinanciranja programov
Centrov za promocijo znanosti se zasledujejo naslednji cilji:
– da je program vsebinsko kvaliteten in
se v njem združujejo raziskovanje, inovativnost in eksperimentiranje;
– da je iz programa natančno razvidna
uporaba raziskovalne metode;
– da v programu sodeluje predvsem
osnovnošolska in srednješolska mladina;
– da program omogoča, da je pokrito
čim večje število znanstvenih ved;
– da se program izvaja kontinuirano
daljše obdobje;
– da je program ekonomičen in realen
v stroških;
– da program izvajajo izvajalci z dobrimi referencami.
Aktivnosti, ki že potekajo in so sofinancirane s strani drugih sofinancerjev iz
javnih sredstev niso predmet tega javnega
razpisa.
Centri za promocijo znanosti se izvajajo na stalni lokaciji, ki je, oziroma bo dostopna vsej zainteresirani javnosti.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati:
– ki imajo pravni status ustanove, društva ali zavoda. Vse naštete organizacijske oblike morajo biti neprofitne organizacije,
– ki nimajo podeljene koncesije in
– niso posredni proračunski porabniki
ali prejemniki drugih javnih sredstev za ta
ali podoben program,
– ciljne skupine katerim bo namenjena
dejavnost programa Centrov za promocijo
znanosti so: otroci, dijaki, študenti, zainteresirana javnost.
3. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, ki
so predmet javnega razpisa morajo biti
porabljena v letu 2007 in 2008.
4. Čas financiranja raziskovalno razvojnih projektov: financirali se bodo za programi ki se bodo izvajali v času od 1. 1.
2007 do 31. 10. 2008.
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5. Merila za izbiro:
1.

Izpolnjevanje namenov predmeta javnega razpisa

0 –10

2.

Uvajanje ciljne skupine v znanstveno, izobraževalno, raziskovalno
delo

0–10

3.

Doprinos k boljšemu razumevanju interdisciplinarnega eksperimentiranja na več področjih

0–10

4.

Uporabnost eksperimentiranja za ciljne skupine (število ciljnih skupin)

0–10

5.

Reference o kvalificiranosti vodje programa

0–10

Skupaj

Možno število točk

V financiranje bodo ministru predlagani
samo prvi štirje najvišje ocenjeni programi
Centrov za promocijo znanosti iz različnih
regij, ki bodo s strani ministrstva financirani
v najvišjem znesku do 40.000 EUR na posamezen izbrani program v proračunskem letu
2007 in pa v najvišjem znesku do 50.000
EUR na posamezen izbrani program v proračunskem letu 2008.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
– v letu 2007 – 160.000 EUR,
– v letu 2008 – 200.000 EUR.
Sredstva za javni razpis do zagotovljena
na proračunski postavki 5757 – program
Center znanosti, konto 4120, skrbnik postavke je Dominika Rozoničnik na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
8. Način podaje vloge
Vlagatelji naj pošljejo vloge na naslov
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, oziroma
jih dostavijo na ta naslov v vložišče ministrstva v II. nadstropju. Vloga mora biti v zapečateni oziroma zaprti ovojnici, na kateri mora
biti jasno napisano: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis za financiranje programov centrov za
promocijo znanosti«, na hrbtni strani mora
biti jasno naveden naslov vlagatelja.
Vsak vlagatelj lahko na ta javni razpis
vloži le eno vlogo. Druga ali naslednje ne
bodo upoštevane.
9. Rok za predložitev: šteje se, da je
vloga pravočasna, če je prispela na naslov
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ne glede na način dostave najkasneje do 12. ure dne 18. 6. 2007.
10. Odpiranje
Odpiranje vlog se bo izvedlo dne 20. 6.
2007 v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na naslovu Trg
OF 13 v Ljubljani. Odpiranje vlog ne bo
javno.
Odprte bodo le v roku dostavljene in pravilno označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozne in nepravilno označene vloge
bodo zavržene s sklepom o zavrženju.
11. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija se ves čas
trajanja razpisa nahaja in je na voljo na
spletnem naslovu http:/mvzt.gov.si v rubriki Razpisi, zainteresirani jo lahko dvignejo
tudi pri recepciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na Trgu OF 13
v Ljubljani.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na tel.

50
01/478-46-00 ali preko elektronskega naslova: janez.danijel@gov.si, kontaktna oseba pa je Janez Danijel.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-17090/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj
– ESRR, 2. razvojna prioriteta:
gospodarsko-razvojna infrastruktura,
prednostna usmeritev: 2.2.
informacijska družba, operacija gradnja,
upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Javni razpis se izvede na podlagi
Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(Uradni list RS, št. 116/05 in 126/06), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06), 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 (potrjen na seji Vlade
Republike Slovenije, dne 26. 4. 2007).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih, kjer danes širokopasovni
priključki niso omogočeni (bele lise) in kjer
je izkazan neobstoj komercialnega interesa
za gradnjo omrežja. Omrežje mora biti zgrajeno po projektu in s soinvestitorjem, ki ga je
izbrala lokalna skupnost na podlagi javnega
razpisa lokalne skupnosti v skladu z veljavno zakonodajo in s svojimi zahtevami.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
upravičenih stroškov gradnje na območjih
belih lis.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: Vloga mora upoštevati vse pogoje, ki
jih predpiše Ministrstvo za gospodarstvo,
najmanj pa naslednje:
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Operacija
– Lokalna skupnost in soinvestitor (v nadaljevanju: prijavitelja) morata predložiti podatke o lokalni skupnosti in soinvestitorju ter
o načinu njegovega izbora;
– Prijavitelja morata predložiti operacijo;
– Prijavitelja morata predložiti Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v
lokalni skupnosti ali drug primerljiv strateški
dokument lokalne skupnosti s področja elektronskih komunikacij, iz katerega so vidne
zahteve za operacijo;
– Iz dokumentacije prijaviteljev mora biti
jasno razvidno območje belih lis, ter del območja belih lis, kjer ni komercialnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij;
– Iz dokumentacije morajo biti razvidni
podatki o številu gospodinjstev na področju
belih lis, za celo lokalno skupnost, ter za
vsak del omrežja posebej;
– V operaciji, ki jo morata predložiti prijavitelja, mora biti določena cena operacije
oziroma vsi upravičeni stroški;
– Soinvestitor mora zagotoviti nadzor za
gradnjo, kar mora biti razvidno iz posredovane dokumentacije;
– Iz operacije ali dela operacije, ki je namenjen gradnji omrežja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) morajo biti natančno navedene
vsi posamezni stroški z opisom in višino.
Posamezni stroški ne smejo biti višji od stroškov za gradnjo omrežij soinvestitorja, s katerimi gradi pod komercialnimi pogoji;
– Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne
odobri posameznih stroškov, če tudi po pridobitvi popravka ali dopolnitve operacije, v
skladu z določbami točke 4.2. razpisne dokumentacije nesporno ugotovi, da obstaja
bistveno cenejša rešitev za dosego cilja;
– Iz predložene dokumentacije mora biti
razvidna tudi morebitna operacija, s katero
prijavitelja gradita širokopasovno omrežje
pod komercialnimi pogoji, stroški gradnje
tega omrežja in delež območja, na katerem
se to omrežje gradi in kjer trenutno ni zgrajenega širokopasovnega omrežja;
– Iz predložene dokumentacije morajo
biti razvidni predvideni stroški upravljanja in
vzdrževanja;
– Skladnost operacije s predmetom in
namenom razpisa in skladnost vloge z razpisno dokumentacijo;
– Vrsta tehnologije, ki jo je izbrani investitor predvidel v operaciji za omrežje oziroma del omrežja, ne sme biti predpisana
vnaprej, mora pa ustrezati zahtevam lokalne
skupnosti;
– Ministrstvo lahko zavrne operacijo ali
del operacije oziroma zahteva njegovo dopolnitev, če oceni, da v operaciji uporabljena
tehnologija ne predstavlja najbolj smotrno
uporabo sredstev in je z drugo tehnologijo
možno doseči podobne cilje na bolj racionalen način.
Dokazila o neobstoju komercialnega interesa
– Lokalna skupnost mora izkazati, da za
območje, ki je opredeljeno v operaciji, ne obstaja komercialni interes, pri čemer morajo
biti izpolnjene naslednje zahteve: da na tem
območju danes ni pokritosti s širokopasovnimi priključki, da nihče od operaterjev nima
v načrtu gradnje širokopasovnega omrežja
na komercialni osnovi, s katerim bi zadovoljil
potrebe in pričakovanja lokalne skupnosti,
da ocena vseh stroškov na pričakovanega
končnega uporabnika presega cene, ki se
na trgu izoblikujejo kot tržne cene;
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– Lokalna skupnost mora pisno preveriti
in dokumentirati, da na določenem območju nobeden od operaterjev v naslednjih 24
mesecih nima v načrtu gradnjo širokopasovnega omrežja na komercialni osnovi. Obstoj
nekomercialnega interesa je izkazan v primeru, da nobeden od operaterjev omrežja
ne predloži konkretnega načrta, s katerim
bi zadovoljil zahteve lokalne skupnosti, s pripadajočim terminskim planom v roku 30 dni
potem, ko je k temu pozvan s strani lokalne
skupnosti. Lokalna skupnost predloži dokazila o izvedbi poziva ter odzive operaterjev.
Kadar se operater v 30 dneh ne odzove na
njen poziv, lokalna skupnost to dokumentira
z izjavo;
– Dokazila o neobstoju komercialnega
interesa lahko lokalna skupnost ministrstvu
posreduje tudi naknadno v primeru, da ni
bilo mogoče zbrati v roku do prijave na razpis vseh dokazil, pri čemer je naknadni rok
za oddajo dokazil o neobstoju komercialnega interesa 15 dni od datuma odpiranja
vlog.
Finančni izračuni stroškov gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v lokalni skupnosti
– Prijavitelja morata predložiti finančne
izračune, ki dokazujejo, da gradnja, upravljanje in vzdrževanje z namenom ustvarjanja dobička ob tržnih cenah ni mogoča. Iz
izračunov mora biti razvidno, da ni možno
dosegati niti minimalnega dobička;
– Prijavitelja morata podati specifikacijo
vseh upravičenih stroškov, ki jo je ponudnik
navedel v operaciji in predstaviti v obliki,
primerni za gradnjo po principu projekta na
ključ;
– Prijavitelja morata predložiti izračun
razlike stroškov gradnje omrežja z dodanimi stroški upravljanja in vzdrževanja preračunanimi na neto sedanjo vrednost in prihodkov iz naslova omrežja preračunanih na
neto sedanjo vrednost.
Upravljanje z odprtim širokopasovnim
omrežjem elektronskih komunikacij
– Odprto širokopasovno omrežje oziroma del omrežja bo izbrani soinvestitor
upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil
dostop v omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi
pogoji;
– Izbrani soinvestitor za del omrežja znotraj lokalne skupnosti, ki je v celoti zgrajen s
sredstvi državnega proračuna za kohezijsko
politiko in sredstev ESRR lahko ponudnikom
storitev in operaterjem zaračunava samo
dejanske stroške upravljanja in vzdrževanja,
z omrežjem ne sme ustvarjati dobička, prav
tako omrežje samo svojemu lastniku lokalni
skupnosti ne prinaša dobička;
– Izbrani soinvestitor za del omrežja znotraj lokalne skupnosti, ki je deloma zgrajen s
sredstvi državnega proračuna za kohezijsko
politiko in sredstev ESRR, deloma pa z zasebnimi sredstvi, lahko ponudnikom storitev
in operaterjem zaračunava tržno ceno. Prihodki tega omrežja se upoštevajo pri izračunu udeležbe sredstev ESRR.
Obvezni horizontalni omilitveni ukrepi
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje:
Merilo delež gospodinjstev, katerim bo
omogočen širokopasovni dostop v lokalni
skupnosti, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti znaša največ 30 točk. S tem
merilom se ocenjuje delež gospodinjstev, ki
se jim omogoči povezovanje v širokopasovno omrežje glede na vsa gospodinjstva v
lokalni skupnosti.
Merilo delež omrežja na področju belih
lis zgrajenega z zasebnim kapitalom znaša
največ 40 točk. Z višjo oceno bo ocenjena
tista operacija gradnje, kjer izbrani soinvestitor v dogovoru z lokalno skupnostjo gradi
del omrežja na območjih belih lis v celoti
z zasebnimi sredstvi. Pri tem se ocenjuje
delež gospodinjstev na področju belih lis,
ki jim bo omogočen širokopasovni dostop z
omrežjem, ki bo zgrajeno v celoti z zasebnim kapitalom.
Merilo delež zasebnega kapitala za gradnjo dela omrežja na območjih belih lis, ki
se gradi deloma z zasebnim kapitalom, deloma pa s sredstvi državnega proračuna za
kohezijsko politiko in sredstev ESRR znaša
največ 30 točk. S tem merilom je z višjo oceno ocenjen tista operacija gradnje, kjer je
predviden višji delež zasebnega kapitala za
gradnjo omrežja na območjih belih lis glede
na vrednost operacije na celotnem območju belih lis, ki se gradi deloma z zasebnim
kapitalom, deloma pa s sredstvi državnega
proračuna za kohezijsko politiko in sredstev
ESRR.
6. Višina sredstev, ki je na razpolago
za javni razpis: okvirna višina razpisanih
sredstev za leto 2007 je 6.839.424 EUR iz
sredstev ESRR in 1.206.957 EUR sredstev
državnega proračuna za kohezijsko politiko;
za leto 2008 je 10.432.316 EUR sredstev iz
ESRR in 1.840.995 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko ter
za leto 2009 je 6.259.388 EUR sredstev
iz ESRR in 1.104.598 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6853, Razvoj širokopasovnih omrežij – EU
in proračunsko postavko 9400, Razvoj širokopasovnih omrežij – Slovenska udeležba.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: razpoložljiva sredstva se bodo izplačevala po situacijah glede na izvedena dela,
ki jih bo z zapisnikom potrdil pooblaščeni
nadzornik gradnje, ki ga izbere lokalna skupnost. Sredstva bodo izplačana v tekočem
letu, pod pogojem, da bo vsa potrebna dokumentacija podana Ministrstvu za gospodarstvo do najkasneje 15.9. v tekočem letu.
Izjema je leto 2007, kjer bo za izplačilo v
tem letu dokumentacijo potrebno predložiti
do 10. 11. 2007.
8. Delež sofinanciranja iz namenskih
sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe: delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU: 85%. Delež namenskih sredstev slovenske udeležbe: 15%. Delež sofinanciranja namenskih sredstev EU
in namenskih sredstev slovenske udeležbe
je določen v skladu s 55. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU,
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št. 210/06) ter v skladu s Smernicami glede
metodologije za izvedbo analize stroškov in
koristi. Za izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer
ta metoda določa, da upravičeni stroški ne
smejo preseči sedanje vrednosti stroškov
naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto
prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Delež višine upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo
prihodek, za sorazmerni delež iz tega naslova nastalih prihodkov.
9. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev: kot pravočasne bodo
upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do: za prvo odpiranje dne 9. 7. 2007 do
10. ure, za drugo odpiranje dne 10. 9. 2007
do 10. ure in za tretje odpiranje dne 3. 2.
2008 do 12. ure.
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: odpiranje vlog
bo trikratno. Prvo odpiranje bo 9. 7. 2007
ob 14. uri na Ministrstvu za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana. Drugo odpiranje bo
10. 9. 2007 ob 14. uri na Ministrstvu za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Tretje odpiranje bo 4. 2. 2008 ob 12. uri na
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
11. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
12. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo na internet naslovu: http://www.mg.gov.
si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, kontaktna oseba je Zvonimir Unijat, tel. 01/400-32-88.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve
na elektronski naslov: gp.mg@gov.si.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti: upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z
9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU, št. 371/06).
14. Dopolnilno financiranje: ni dovoljeno.
15. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda
za njihov izračun: nepovratna sredstva so
namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
lokalnih skupnosti. Izvedbo del z zapisnikom
potrdi pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga
izbere lokalna skupnost.
Ministrstvo za gospodarstvo bo sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– priprave zasnove operacije in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo
del,
– pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in
soglasij,
– gradbenih del,
– opremljanja ali odkupa prostorov
za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja,

19. Omejitve glede sprememb operacije v
skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
prejemniki sredstev bodo obvezni poročati
o doseženih rezultatih in učinkih na letni
ravni. V primeru neizpolnitve te zahteve ali
pa v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov ali učinkov, je Ministrstvo za gospodarstvo upravičeno zahtevati vračilo prejetih
sredstev. Lokalna skupnost se bo s pogodbo
obvezala, da stalnih sredstev, pridobljenih
iz naslova sofinancirane operacije ne bo
prodala, oddala v najem ali leasing tretjim
osebam najmanj za dobo 20 let.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije: v primeru,
da se kadarkoli izkaže, da sta prijavitelja
posredovala napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev
ali pa se ugotovi, da sta zamolčala take
podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in
potek operacije, je Ministrstvo za gospodarstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, prejemnik pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za gospodarstvo

– izvedbe pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov,
– izvedbe aktivnega dela omrežja elektronskih komunikacij le kadar je uporaba
aktivnega dela omrežja potrebna za medsebojno povezovanje različnih delov omrežja
in za potrebe povezovanja do hrbteničnega
omrežja oziroma do operaterjev,
– nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni nadzornik,
– vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav,
– opreme in materiala, ki so glede na
specifične zahteve potrebni za izvedbo.
Izvedba aktivnega dela omrežja pri končnih uporabnikih ni upravičen strošek.
Vse posamezne postavke upravičenih
stroškov morajo biti jasno razvidne iz operacije, ki ga prijavitelja predložita in bodo
sofinancirane le, če se bodo izstavljeni računi ujemali s specifikacijo in bo izvedbo del
potrdil nadzornik z zapisnikom.
DDV na ravni posameznega računa je
neupravičen strošek.
Drugi davki in dajatve (zlasti neposredni
davki, prispevki iz plače za socialno varnost), ki izvirajo iz sofinanciranja s strani
strukturnih skladov, ne morejo biti upravičeni, razen če jih dejansko in dokončno nosi
izbrani soinvestitor.
Obdobje upravičenih stroškov se prične
z dnem 1. 1. 2007 in se konča 31. 12. 2015
oziroma z dnem obojestranskega podpisa
zapisnika o primopredaji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
lokalni skupnosti. Upravičeni stroški morajo
biti računovodsko ločeni pri izbranem soinvestitorju in njegovih partnerjih. Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki
so določeni v pogodbi in do višine, določene
v pogodbi med ministrstvom in prijaviteljema
in so bili plačani s strani izbranega soinvestitorja do predložitve zahtevka za sofinanciranje po posameznih situacijah, kar izbrani
soinvestitor dokaže s potrdilom o plačilu in
zapisnikom pooblaščenega nadzornika gradnje, ki ga izbere lokalna skupnost.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji: prejemnik mora hraniti vso
dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do
31. 12. 2015 oziroma še pet let od zaključka
operacije, kot dokazila za potrebe bodočih
preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko
Ministrstvo za gospodarstvo ta rok podaljša.
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji: prejemniki sredstev
bodo dolžni omogočiti Ministrstvu za gospodarstvo ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, ter njihovim pooblaščencem, v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor, tako da
bo možna kontrola realizacije operacije in
vpogled v celotno dokumentacijo operacije
tudi po izteku trajanja pogodbe, najmanj do
vključno 31. 12. 2015. Enake pravice imajo
tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega
sodišča Republike Slovenije.
18. Zahteve glede spremljanja prihodkov
operacije: prejemnik sredstev bo moral vso
dokumentacijo v zvezi s to operacijo voditi
ločeno, stroške pa na posebnem stroškovnem mestu, tudi po aktiviranju operacije.
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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), 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 »razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« v okviru
operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioitete
»razvoj regij«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne
usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
v obdobju 2007–2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«.
Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije) prometne, okoljske in
ekonomske infrastrukture ob državni meji z
Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika
dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč
in proizvodnih objektov, s ciljem ohranjanja
poseljenosti območij ob meji.
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/de-
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lovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/kohezijska_politika_v_obdobju_2007_2013/.
1.2. Upravičeni stroški
Do sofinanciranja bodo upravičeni naslednji stroški v okviru 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,
– 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 12.813.680 EUR, in sicer:
– v letu 2007: 4.798.865 EUR,
– v letu 2008: 4.798.865 EUR in
– v letu 2009: 3.215.950 EUR
Nepovratna sredstva so v deležu 85%
namenska sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj, v deležu 15% pa namenska sredstva proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko sofinancira največ 100%
celotnih upravičenih stroškov operacije.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije na proračunski postavki
SVLR štev. 6851: »Razvoj obmejnih območij
s Hrvaško – 07-13 – EU«; namenska sredstva proračuna Republike Slovenije pa na
postavki SVLR štev. 6957: »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško – 07-13 – slovenska
udeležba«. 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
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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, ki bodo izvajale operacije v naseljih
na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
Seznam upravičenih naselij je objavljen
na spletnem naslovu SVLR: www.svlr.gov.
si.
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 se mora izvajati na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega
pasu ob meji z Republiko Hrvaško.
3. Vrednost operacije mora znašati najmanj 200.000 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost).
4. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
5. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško 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 o 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 najvišjo dovoljeno stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na
operaciji.
3.2. Posebni pogoji:
1. Za 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, št. 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
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izdelavi analize stroškov in koristi.
2. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in v pripadajočem
načrtu razvojnih programov.
4. Merila za izbiro operacij
Popolne vloge bo ocenila komisija za
odpiranje in ocenjevanje vlog, v skladu z
naslednjimi merili:
1. pridobljeno veljavno pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena
lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno; vloge za operacije,
katerim je predloženo navedeno dovoljenje
prejmejo 30 točk, ostale 0 točk;
2. sofinanciranje projektne dokumentacije za predloženi projekt s strani SVLR, Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj
podeželja ali Agencije za regionalni razvoj,
v obdobju 2002–2006; vloge za operacijo,
pri kateri je že bila sofinancirana projektna
dokumentacija iz navedenih virov v preteklih
obdobjih prejmejo 30 točk, ostale 0 točk;
3. višina načrtovanih izdatkov v proračunu samoupravne lokalne skupnosti za
izvedbo operacije; za vsakih 20.000 EUR
načrtovanih izdatkov za izvedbo operacije
v proračunu za leto 2007, prejmejo vloge
2 točki, za vsakih 20.000 EUR načrtovanih
izdatkov za izvedbo operacije v proračunu
za leto 2008, prejmejo vloge 1 točko, za načrtovane izdatke v letu 2009 in po letu 2009
vloge prejmejo 0 točk.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. navodilo za izdelavo vloge;
2. prijavni obrazec (obrazec št. 1);
3. obrazec izjave (obrazec št. 2);
4. obrazec podatkov o prijavitelju
(obrazec št. 3);
5. vzorec pogodbe o sofinanciranju s
prilogami (obrazec št. 4);
6. 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. 5);
7. obrazec pravilne opreme ovojnice
za prijavo na javni razpis (obrazec št. 6);
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: mojca.stjepanovič@gov.si.
6. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo sta Mojca Čemas Stjepanovič 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: mojca.stjepanovič@gov.si, najkasneje do 15. junija 2007.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
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pošti: mojca.stjepanovič@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 2. 7. 2007 (velja poštni žig
do vključno 2. 7. 2007) v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga Južna
meja« na sprednji strani ter s 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
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(obrazec št. 6), ki ga lahko nalepite na
sprednjo stran ovojnice.
V primeru, da bodo po navedenem roku
še ostala nerazporejena sredstva 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 9. 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
Št. 430-43/2007-1
Ob-16694/07
Na podlagi določb 12. člena Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo ZRRD UPB1 in št. 61/06 ZDru-1),
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, 39/06
in 5/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske federacije
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
(Uradni list RS, št. 10/95, MP 2/95) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem
in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske
federacije za visoko šolstvo (Uradni list RS
št. 14/95, MP 4/95) in usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republike Slovenije v obliki Protokola V.
zasedanja medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, podpisanega
31. maja 2006 v Moskvi in Protokola zasedanja slovensko-ruske delovne skupine za
sodelovanje v znanosti in tehnologiji, podpisanega 25. maja 2007 v Ljubljani ter Metodologije ocenjevanja vlog za (so)financiranje
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
v letu 2007 (št. 511-9/2007-1, 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 Rusko
federacijo v letih 2008 do 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 ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše
obiske do treh mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji;
– stroške bivanja za ruske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma 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 14 dni;
– stroške bivanja za ruske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma 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. Ruskim 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 oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti.
Prijave se lahko nanašajo na raziskave z
naslednjih področij:
– informacijsko-komunikacijske tehnologije;
– nanosistemi in novi materiali;
– živi sistemi (medicina, biotehnologija);
– racionalna raba naravnih virov;
– energetika, energetska varnost (novi
netradicionalni viri, vodikove celice, biodisel).
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z
Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani
agencije financirane programe dela javnih
raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma 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;
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– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 22/2006-uradno prečiščeno besedilo ZRRD UPB1 in
št. 61/2006 ZDru-1);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Pisna prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A in B (ARRS-MS-RU-06-A/2007 in
ARRS-MS-RU-06-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;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev.
b) Prve štiri strani prijavnega obrazca A
(ARRS-MS-RU-06-A/2007), v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski
pošti na naslov: razpis-rusija08-09@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 imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje znanstveoraziskovalnih projektov,
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.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na predlog imenovane strokovne
komisije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 125.188 €.
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. Predvideni 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
Rusko federacijo v letih 2008 do 2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah

Stran

4410 /

Št.

51 / 8. 6. 2007

in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A
(ARRS-MS-RU-06-A/2007), v slovenskem
in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-rusija08-09@
arrs.si.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-RU-06-A/2007, v slovenskem
in angleškem jeziku) se mora poslati tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-rusija08-09@arrs.si. Prijave, oddane po elektronski pošti, morajo prijavitelji poslati na
elektronski naslov za vsak projekt posebej
le z enim posredovanim sporočilom.
11. Rok za predložitev prijav je torek,
10. julij 2007, do 12. ure.
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 torka, 10. julija 2007, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-rusija08-09@arrs.si, do vključno torka, 10. 7. 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 agencije. 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
odbora, predvidoma decembra 2007. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
prilogo), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi
v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59,
e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-16722/07
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 2/07-UPB1),
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), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leti 2007–2008 (sklep Vlade RS
številka 47602-8/2007/6), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka
31001-1/2007/6 z dne 26. 4. 2007), Uredbe
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-–2013 – de minimis«
(št. priglasitve M002-5715334-2007), Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05 in 126/06), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l.
RS, št. 126/06) ter Zakona o izvrševanju
proračuna Slovenije za leti 2007 in 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Ur. l. RS, št. 126/06) objavlja Slovenski
podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev subvencij za podjetja v
institucijah inovativnega okolja v letu
2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so subvencije za podjetja v institucijah inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji), ki jih razpisuje Slovenski
podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v
letu 2007.
Subvencije so namenjene dvema ciljnima skupinama, in sicer:
– Ciljna skupina R1A/07. Predmet razpisa te skupine so subvencije za zagon visoko
tehnološkega podjetja v institucijah inovativnega okolja za podjetja, ki prvič kandidirajo
za sredstva prijavljenega projekta.
Skupna višina razpisanih subvencij je
610.000,00 EUR.
– Ciljna skupina R1B/06. Predmet razpisa druge skupine je nadaljevanje subvencij
za zagon visoko tehnološkega podjetja v institucijah inovativnega okolja. To je produkta P4A iz leta 2006. Do njih so upravičena
podjetja, ki so od Sklada prejela pozitivno
mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu R1B/06 v letu 2007 in imajo še
nezaključen projekt.
Skupna višina razpisanih subvencij je
375.000,00 EUR.
Subvencije se odobrijo za upravičene
stroške projekta, nastale med 26. 4. 2007
in 31. 10. 2007.
2. Pogoji in merila za odobritev subvencije
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so
vključena in izvajajo aktivnosti v institucijah
inovativnega okolja in še niso registrirana
več kot 12 mesecev do dneva vložitve vloge
na javni razpis, v razvojni fazi pa imajo nov
poslovni program.
Na razpis se lahko prijavijo MSP (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), 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.
Med institucije inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni
inkubatorji, ki delujejo vsaj 2 leti pred prijavo
podjetja na tale razpis.
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.
V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 87. in 88. členov
Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno

združevanje pomoči za posamezen projekt,
ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.
2.2. Osnovni pogoji za pridobitev de minimis pomoči
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06; v nadaljevanju:
ZGD) do subvencij niso upravičena podjetja, katerih soustanovitelj ali ustanovitelj
je institucija inovativnega okolja (tehnološki
park, podjetniški inkubator ali univerzitetni
inkubator).
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala
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),
– področje G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira za
subvencijska sredstva, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– za pridobitev subvencije se lahko prijavijo podjetja ki dokažejo, da so vključena
v institucije (subjekte) inovativnega okolja
(samo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji) in še ne
ustvarjajo prihodkov na trgu ali so na začetku poslovanja,
– podjetje mora do 31. 10. 2007 zaposliti najmanj enega zaposlenega, pogoj velja
za R1/A,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
naslednje obdobje, opredeljeno v poslovnem načrtu,
– podjetje mora imeti zagotovljeno poslovanje z dobičkom po uvedbi novega poslovnega programa v poslovni proces,
– Sklad preveri vlogo, dokazila in skladnost stroškov razvoja novega poslovnega
programa z navedbami iz predstavitvenega
in poslovnega načrta,
– Sklad preverja pri podjetjih izpolnjevanje poslovnega načrta,
– rezultat razvoja novega poslovnega
programa mora biti izdelan prototip ali tehnološka mapa, z realno napovedjo trženja
programa (pisma o nameri oziroma pogodbe s strateškimi partnerji, investitorji in dobavitelji, izdelane morajo biti prodajne poti
in poslovni načrt).
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila
pomoč neposredno povezana z izvozno
dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let že dobila državno pomoč in niso izpolnila obveznosti do Sklada,
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki so v težavah,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS,
– ki so v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb; kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izguba-
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mi preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci.
2.3. Upravičeni stroški projekta
Za ciljno skupino R1A/07 se nanašajo
na stroške:
– stroški izdelave poslovnega načrta za
novi poslovni program,
– stroški ustanovitve podjetja (priprave
zapisov o sklenitvi družbene pogodbe, stroški overitve podpisov, stroški vpisa v sodni
register, stroški izdelave predlogov za vpis
v različne registre, stroški objav v Uradnem
listu RS …),
– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo
na razvoju,
– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo
novega poslovnega programa,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega
programa,
– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom,
– nematerialne investicije v povezavi z
novim poslovnim programom (nematerialne
investicije zajemajo pridobivanje posebnih
certifikatov in standardov, zaščito lastnih
oziroma nakup patentov, nakup licenc,
know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestno prevoznih sredstev in
izdatki do subjekta inovativnega okolja.
Za ciljno skupino R1B/06 se nanašajo
na stroške:
– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo
na razvoju,
– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo
novega poslovnega programa,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega
programa,
– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom,
– nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (nematerialne investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščit lastnih oziroma
nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali
nepatentiranega tehničnega znanja).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestno prevoznih sredstev in
izdatki do subjekta inovativnega okolja.
2.4. Pogoji za dodelitev subvencije:
– sredstva se razdeljujejo preko javnih
razpisov,
– maksimalna višina subvencije je
25.000 EUR na podjetje,
– podjetje pošlje zahtevek za izplačilo
subvencije najkasneje 5. 11. 2007.

Max. priznani
EUR na mesec na
zvoju.

Max. priznani
EUR na mesec na
zvoju.

strošek plače je bruto 1.400
zaposlenega, ki dela na rastrošek plače je bruto 1.400
zaposlenega, ki dela na ra-

Pri končnem zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z izjavo o izvršenih
delih (fazah) poslovnega načrta,
– seznam računov za upravičene stroške
projekta,
– originalne račune za celotno vrednost
upravičenih stroškov, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov,
– potrdilo o zaposlenih do 31. 10. 2007.
Originalni računi se predložijo Skladu le v
vpogled, ter jih Sklad v najkrajšem možnem
času vrne.
2.5. Merila za ocenjevanje poslovnega
načrta
Za ciljno skupino R1A/07
Projekte ocenjuje komisija za dodelitev
sredstev. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število realno zaposlenih
do 31. 10. 2007, razvoj tehnologije v podjetju, inovativnost, tržna naravnanost, dodana
vrednost na zaposlenega v skupini dejavnosti v letu 2006),
– kvalitativna (ekonomska upravičenost
poslovnega programa glede na situacijo
na trgu, realnost časovne izvedbe projekta
v treh letih, uspešnost zaključka projekta
glede na vložena in razpoložljiva finančna
sredstva, ustvarjena dodana vrednosti z novim poslovnim programom, ugotovitve po
poslovnem načrtu podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Vloga, ki je prejela 45 ali več točk od 100
možnih, po kvantitativnih merilih preide v
kvalitativno analizo. V primeru, da je projekt
prejel manj kot 45 točk, takoj pridobi negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim
mnenjem in oceno. Uprava Sklada sprejme
končno odločitev – sklep o odobritvi oziroma
sklep o ne odobritvi subvencije. V primeru
enakega števila točk dveh ali več podjetij
se odobri vloga podjetja, ki je registrirano
v skupini dejavnosti, skladno s prijavljenim
projektom podjetja, katere dodana vrednost
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu
2006 je višja.
Za ciljno skupino R1B/06
Podjetja iz skupine R1B/07 se ponovno
ne točkujejo po kvantitavnih in kvalitativnih
merilih. Zadostuje mnenje Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto 2007 (status mnenja
o realizaciji investicije: pozitivno; stanje projekta: nezaključen projekt).
2.6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov s točkovnikom, prijavni list, vzorec
pogodbe za izplačilo subvencije 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
pisarni št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3
za državne pomoči in rizične naložbe, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni
strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za subvencijo
Za ciljno skupino R1A/07:
1. Prijavni list za subvencijo.
2. Dokazilo institucije inovativnega
okolja, da je podjetje vključeno in izvaja
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aktivnosti v tej instituciji ter je izdelalo
ustrezni razvojni program oziroma poslovni načrt.
3. Poslovni načrt in v primeru, da je podjetje že poslovalo potrjeni izkaz uspeha in
bilanco stanja za leto 2006.
4. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od pristojne davčne izpostave (datum
potrdila ne sme biti starejši od 30 dni glede
na datum oddaje vloge).
5. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni):
a) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
rednega izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
7. Seznam upravičenih stroškov s priloženimi predračuni, računi in ponudbami. V
tabelo morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni, računi ali ponudbe z
neto vrednostjo (brez DDV). Tabela mora
vsebovati tudi kumulativni seštevek vseh
predračunov, računov ali ponudb.
8. Dokazila (fotokopija notarsko overjenega statuta), da deluje institucija inovativnega okolja vsaj 2 leti pred oddajo vloge
podjetja na ta razpis.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 8.
Za ciljno skupino R1B/06:
1. Prijavni list za subvencijo.
2. Dokazilo institucije inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji.
3. Dopolnjen, noveliran poslovni načrt v
primeru, da podjetje pričakuje nadaljnji razvoj izdelkov in tega ni vključilo v lanski poslovni načrt. Potrjeni izkaz uspeha in bilanco
stanja za leto 2006.
4. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od pristojne davčne izpostave (datum
potrdila ne sme biti starejši od 30 dni glede
na datum oddaje vloge).
5. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni):
c) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra,
d) za samostojne podjetnike: fotokopija
rednega izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
7. Seznam upravičenih stroškov s priloženimi predračuni, računi in ponudbami. V
tabelo morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni, računi ali ponudbe z
neto vrednostjo (brez DDV). Tabela mora
vsebovati tudi kumulativni seštevek vseh
predračunov, računov ali ponudb,
8. Dokazila (fotokopija notarsko overjenega statuta), da deluje institucija inovativnega okolja vsaj 2 leti pred oddajo vloge
podjetja na ta razpis.
9. Fotokopija mnenja o realizaciji ciljev in
izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo, poslana s strani Sklada.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
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Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz
razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa
do vključno 10. 7. 2007.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
odpiranju je poštni žig odtisnjen na ovojnici,
v primeru osebne vročitve vloge pa datum
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Osebno vročitev vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 14. uro.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 7. 2007 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 prosilcem sklep o odločitvi.
Skrajni rok za sklenitev pogodbe o izplačilu subvencije je 8 dni od prejema sklepa
o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. Če pogodba, brez opravičljivih razlogov, ni sklenjena v tem roku, sklep
preneha veljati, prijavitelju se posreduje
sklep o zavrnitvi sofinanciranja in ne more
ponovno kandidirati za sredstva tega javnega razpisa.
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).
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za subvencijo pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom:
– za R1A/07: »Ne odpiraj – Vloga za
subvencijo v institucijah inovativnega okolja
– R1A/07«,
– za R1B/06: »Ne odpiraj – Vloga za
subvencijo v institucijah inovativnega okolja
– R1B/06«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-52 in 02/234-12-76 ali na e-pošti: simon.bohm@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-16762/07
Na podlagi 22. do 27. člena Pravilnika
o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur.
l. RS, št. 24/06, 5/07, 39/07) in obvestila o
sklepu Upravnega odbora Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – Lista mentorjev za leto 2006 in 2007
(št. 2207-6037-20/2006/1133 z dne 13. 7.
2006) objavlja Inštitut za kriminologijo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip
2, 1000 Ljubljana
javni razpis
za kandidata/tko za mladega
raziskovalca za raziskovalno področje
kriminologija – mentorica prof. dr.
Renata Salecl
Kandidat/ka mora izpolnjevati razpisane pogoje po Pravilniku o usposabljanju in
financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06,
5/07, 39/07):
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
(univ. dipl. pravnik oziroma druga družboslovna univerzitetna izobrazba);
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– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00
ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski
študij za pridobitev znanstvenega naziva ali
ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj
(brez diplome) najmanj 8 ali ima zaključen
znanstveni magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisan letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčano prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Usposabljanje mladega raziskovalca se
bo začelo 1. 10. 2007. Z izbranim kandidatom bo sklenil inštitut delovno razmerje
za določen čas do konca usposabljanja do
doktorata.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili in
kratkim življenjepisom z navedbo prejetih nagrad oziroma priznanj, bibliografijo in opisom
dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem
delu v roku 15 dni po objavi tega razpisa s
priporočeno pošto na naslov: Inštitut za kriminologijopri Pravni fakultetei v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana s pripisom na
kuverti: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
za mladega raziskovalca«. Obvestila o javnem razpisu lahko kandidati dobijo pri Mariji
Milenković in Ivanki Sket, tel. 01/42-03-241.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor, o izboru pa bodo obveščeni v 30
dneh po koncu roka za prijavo na razpis.
Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Ob-16695/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih
za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto (številka:
600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 68/02, 44/02 in 72/05) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti
mladih v Mestni občini Novo mesto v
letu 2007
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva za programe, projekte, tehnično kulturo ter infrastrukturo mladih.
Finančno bodo podprti projekti in programi,
ki so namenjeni otrokom in mladim v letu
2007 v višini 111.254,00 EUR.

Razpisana področja so:
a) otroški in mladinski programi v javnem
interesu,
b) mladinski projekti,
c) delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti,
d) večdnevni mednarodni glasbeni festivali,
e) mladinska infrastruktura,
f) tehnična kultura.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki v
Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko,
prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju študentskih
organizacij ter organizacijam, ki pripravljajo
mednarodne glasbene festivale na področju subkulture mladih. S kvalitetno izvedbo
svojih programov in projektov prispevajo k
pestrejši in kakovostnejši ponudbi vsebin
za otroke in mlade. Na področju mladinske
infrastrukture so sredstva namenjena sofinanciranju vsebin, ki potekajo v mladinskem
hotelu in mladinski galeriji. Na področju tehnične kulture so sredstva namenjena projektom, ki jih pripravljajo društva s področja
tehničnih znanosti in niso namenjena šolskim krožkom ali šolskim društvom.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot
potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa
v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo
skozi katero uresničuje zastavljene cilje,
evaluira svoj program ter jasno opredeljeno
finančno konstrukcijo.
Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi
v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv
skozi predhodno ali prihodnje leto.
Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, se dogaja vsako leto ob približno
istem času in traja nekaj dni (najmanj tri).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpise pod točkami a), b), d) in e) se
lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Ur. l. RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zavodi,
– in druge organizacije registrirane za izvajanje projektov ali programov za mlade.
Na razpis pod točko c) se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na
podlagi Zakona o skupnosti študentov (Ur.
l. RS, št. 38/94).
Na razpis pod točko f) se lahko prijavijo
organizacije in društva, ki delujejo na področju tehnične kulture.
Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni
občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi ali projekti
namenjenim otrokom od 0 do 15 let ter mladim med 15. in 27. letom starosti na območju Mestne občine Novo mesto in potekajo
kontinuirano vsako leto že več kot 5 let.
Razpisi niso namenjen športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim aktivnostim
mladih, ki prispevajo k izboljšanju družbenega položaja mladih, vključevanju mladih v
družbene procese, promovirajo in skrbijo za
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razvoj subkulturnih gibanj mladih s področja
intermedijske, vizualne in glasbene umetnosti ter pripomore k uresničevanju pluralnih
interesov mladih.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji: prijave na razpise bodo ovrednotene na podlagi kriterijih, ki
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja.
6. Prednostni razpisni kriteriji: prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile prednostnim kriterijem opredeljenim
v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja.

13. Dodatne
informacije:
pristojni
uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali
sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 28. 6. 2007.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto

7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se na posamezno razpisno
področje lahko prijavijo z največ eno vlogo.
Če je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Izjema so mladinski
projekti, na kateri se prijavitelj lahko prijavi z
največ tremi vlogami. Prijavitelj z isto prijavo
ne more kandidirati na več razpisov Mestne
občine Novo mesto.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih programov in projektov, izločila
morebitne programe ali projekte, ki niso v
skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjena otroškim in mladinskim
programom, tehnični kulturi ter infrastrukturi mladih, ki bodo potekali v Mestni občini
Novo mesto v letu 2007 znaša 111.254,00
EUR.

Oznaka

Razpisno področje

a)

Otroški in mladinski programi v javnem interesu

45.000,00 EUR

b)

Mladinski projekti

13.500,00 EUR

c)

Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti

19.000,00 EUR

d)

Večdnevni mednarodni glasbeni festivali

19.154,00 EUR

e)

Mladinska infrastruktura

12.000,00 EUR

f)

Tehnična kultura

Skupaj
9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2007.
10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne
razpise za otroške in mladinske programe
in projekte je 8. 6. 2007 in traja do 23. 6.
2007.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja) – niso obvezna priloga,
kolikor JIH prijavitelj nima,
– dokazila o prejetih finančnih sredstev
iz prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto (dotacija,
sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih
razpisov, lastna sredstva), kolikor je prijavitelj prejemnik dotacij iz drugih virov.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto ali pa na
spletnih straneh občine www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj ima več programskih sklopov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in

Višina razpisanih
sredstev

2.600,00 EUR
111.254,00 EUR
za vsak program predložiti popolno razpisno
dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za
odpiranje ponudb izločila prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do dne 23. 6. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka
pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – otroški in mladinski
programi in projekti 2007«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije,
društva ali zavoda oziroma ime in priimek
vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 23. 6.
2007 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
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Ob-16696/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), 30. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 015-05-22/2005-1503) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2007
na področju kulture
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2007 v Mestni občini Novo mesto.
2. Razpisna področja
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov in programov na naslednjih področjih:
a) projekti na področju kulture (javni razpis),
b) projekti poklicnih javnih organizacij
(javni poziv),
c) projekti za oživitev mestnega jedra
(javni razpis),
d) redno delo kulturnih društev (javni
razpis),
e) sofinanciranje kulturnih programov
(javni poziv),
f) programi v javnem interesu (javni poziv),
g) založništvo (javni razpis),
h) perspektivni posamezniki (javni razpis),
i) Novomeški poletni večeri (javni poziv),
j) Obletnice pomembnih Novomeščanov
(javni poziv).
3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte in
programe, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto
ter redno dejavnost kulturnih društev.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na
področju kulture:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna
društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe (s statusom kulturnega
ustvarjalca), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem
in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
osnovne in srednje šole z izjemo Glasbene
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šole Marjana Kozine, društva, zasebne ali
javne organizacije, ki niso registrirane za
opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij:
– javni zavodi s področja kulture, katerih
ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto,
– javni skladi ali zavodi s področja kulture, ki imajo območne izpostave ali enote v
Novem mestu,
– Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega simfoničnega orkestra.
4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe s statusom
kulturnega ustvarjalca, ki se ukvarjajo s posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih projekt je vezan na staro mestno
jedro.
4.4. Razpisno področje d) Redno delo
kulturnih društev:
– vsa kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto,
– kulturna društva imajo sedež v Mestni
občini Novo mesto,
– prijavitelji aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto.
4.5. Razpisno področje e) Sofinanciranje
kulturnih programov:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi
na področju kulture, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične
osebe s statusom kulturnega ustvarjalca,
– projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto, nosilec je iz druge občine,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni
na državnem ali mednarodnem razpisu.
Projekti, ki bodo sofinancirani, sodijo v
živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna,
filmska, likovna, založniška produkcija).
Projekti, ki ne bodo sofinancirani so s področja muzealstva in kulturne dediščine.
4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu:
– kulturna društva, ki so registrirana pri
Upravni enoti Novo mesto, imajo sedež v
Mestni občini Novo mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orkestre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali
večletnim zborovskim petjem (najmanj 10
let aktivnega delovanja),
– kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in nagrad na nacionalni ali mednarodni ravni,
– zavod s področja založniške in knjigarniške dejavnosti, ki ima sedež v Mestni
občini Novo mesto.
4.7. Razpisno področje g) Založništvo:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti in posamezni literarni ustvarjalci v Mestni občini
Novo mesto,
– pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto.
4.8. Razpisno področje h) Perspektivni
posamezniki:
– posamezniki, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fondacij in ostalih pravnih ali
fizičnih oseb in aktivno delujejo na področju
kulture,
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– prijavitelj mora imeti stalno prebivališče
v Mestni občini Novo mesto,
– prijavitelji vpisujejo mednarodni šolski
ali seminarski program s področja umetnosti
(glasba, ples, fotografija, dizajn,…).
4.9. Razpisno področje i) Novomeški poletni večeri:
– javni in zasebni zavodi na področju
kulture s sedežem v Mestni občini Novo
mesto in so registrirani za izvajanje prireditvene in festivalske dejavnosti kot primarne
dejavnosti,
– izvajalec bo projekt realiziral v Novem
mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe.
4.10. Razpisno področje j) Obletnice pomembnih Novomeščanov:
– javni zavodi na področju kulture z izjemo Glasbene šole Marjana Kozine s sedežem v Mestni občini Novo mesto in so
registrirane za izvajanje kulturno-umetniških
programov,
– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe.
Razpis je namenjen projektom, s katerimi bo Mestna občina Novo mesto počastila
100. obletnice rojstev Pina Mlakarja, Marjana Kozine in Edvarda Ravnikarja. Projekti
morajo biti izvedeni na visoki profesionalni
in strokovni ravni.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
6. Splošni razpisni kriteriji za vse razpise:
– reference izvajalca, katerih dosedanje
delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in
kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in
odmevno,
– odmevnost realiziranih projektov,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno
izvedbo projekta (reference predlagatelja,
tehnična in organizacijska usposobljenost,
realnost izvedbe projekta),
– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti,
– programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri
oblikovanju občinskih prireditev),
– aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini,
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji,
– prijavitelji so kot pogodbene stranke
občine izpolnili vse obveznosti do Mestne
občine Novo mesto.
7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije
za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.

8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte in programe na
področju kulture, znaša 272.400,00 EUR.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte v letu 2007 po razpisnih področjih so naslednje:
a) projekti na področju kulture 45.000,00
EUR,
b) projekti poklicnih javnih organizacij
65.000,00 EUR,
c) projekti za oživitev mestnega jedra
20.000,00 EUR,
d) redno delo kulturnih društev 20.000,00
EUR,
e) sofinanciranje kulturnih programov
17.000,00 EUR,
f) programi v javnem interesu 45.000,00
EUR,
g) založništvo 6.000,00 EUR,
h) perspektivni posamezniki 3.400,00
EUR,
i) Novomeški poletni večeri 31.000,00
EUR,
j) Obletnice pomembnih Novomeščanov
20.000,00 EUR.
Skupaj 272.400,00 EUR.
10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
11. Razpisni rok: razpisni rok se prične
8. 6. 2007 in traja do 8. 7. 2007.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec z
zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.
13. Oddaja in dostava vlog
– Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do 8. 7. 2007 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis/poziv na področju kulture
2007«. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 7. 2007 do tega dne ni bila predložena na
vložišču Mestne občine Novo mesto.
– Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
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besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 12.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53) ali sandra.
borsic@novomesto.si.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto

vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z isto raziskovalno nalogo kandidira samo na en javni
razpis MO Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje raziskovalnih
nalog.
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij, vključenih
v raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– tega, kje se je naloga izvajala,
– tega, kje je bila predstavljena in
– dosežkov.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
raziskovalne naloge v osnovnih šolah za
leto 2007 je 2.127,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
27. 8. 2007, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za raziskovalne naloge v
OŠ«, na zadnji strani ovojnice pa morata biti
navedena ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih
obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo
znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO Novo mesto www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto

Št. 603-24/2007-1505

Ob-16705/07

Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.:
600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektnega dela v
osnovnih šolah v letu 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektnega dela v osnovnih šolah v šolskem
letu 2006/07.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis.
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so osnovne šole Mestne občine Novo
mesto. Projekti, ki jih bodo osnovne šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedeni v
šolskem letu 2006/2007. V vseh prijavljenih projektih morajo biti aktivno udeleženi
učenci. Vsaka šola lahko na ta razpis prijavi omejeno število projektov, in sicer en
projekt na vsakih 50 učencev v šolskem
letu 2006/07. Vlagatelji lahko kandidirajo
le s tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev. Vsak projekt prijavijo na prijavnem
obrazcu. Za vse prijavljene projekte izpolnijo
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim projektom kandidira samo na en javni razpis MO
Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov.
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij, vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega, kje se je projekt izvajal ter
– kje in kako je bil projekt predstavljen.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
projektno delo v osnovnih šolah za leto 2007
je 8.510,00 EUR.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve.
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
27. 8. 2007, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za projektno delo v OŠ«,
na zadnji strani ovojnice pa morata biti navedena ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno
in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala,
da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo,
se zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala
dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi
meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezni
projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60 dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko
dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani MO Novo mesto na naslovu
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2007-1505
Ob-16706/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.:
600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih nalog v
osnovnih šolah v letu 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje raziskovalnih nalog v osnovnih šolah v šolskem
letu 2006/07.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis.
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so osnovne šole Mestne občine Novo
mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo
osnovne šole prijavile na ta razpis, morajo
biti izvedene v šolskem letu 2006/2007. Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati učenci pod ustreznim strokovnim mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere
nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsako raziskovalno
nalogo prijavijo na prijavnem obrazcu. Za
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Št. 603-24/2007-1505
Ob-16707/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.:
600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje tekmovanj učencev v
znanju v letu 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2006/07.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis:
upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so osnovne šole Mestne občine Novo mesto. Tekmovanja, ki jih bodo osnovne šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena v
šolskem letu 2006/07. Sofinancirana bodo
tista regijska in državna tekmovanja učencev v znanju, ki so navedena v prijavnem
obrazcu. Poleg prijavnega obrazca morajo
šole izpolniti še zbirni obrazec. Vloga na
razpis je popolna, če šola pošlje izpolnjen
zbirni in prijavni obrazec.
3. Merila za sofinanciranje:
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke na tekmovanjih, udeležbo in organizacijo
tekmovanj.
Prijavljena regijska in državna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih
meril:
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev
in mentorjev).
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za tekmovanje učencev za leto 2007 je
8.510,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve: vloge na razpis morajo biti oddane
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 27. 8. 2007, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za tekmovanja učencev v
znanju«, na zadnji strani ovojnice pa morata
biti navedena ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8. dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60. dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni
strani MO Novo mesto na naslovu www.
novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2007-1505
Ob-16708/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.:
600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
pospeševanja izobraževalne dejavnosti
v letu 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti v letu 2007, in sicer:
– priprava strokovnih posvetov in seminarjev za strokovne delavce osnovnih in
srednjih šol MO Novo mesto,
– priprava zbornikov ob večjih obletnicah
javnih zavodov s področja izobraževanja v
MO Novo mesto, s predstavitvijo zgodovine
izobraževalne dejavnosti od ustanovitve javnega zavoda dalje,
– drugih programov, ki bodo po svoji vsebini pospeševali in bogatili izobraževalno
dejavnost v osnovnih šolah MO Novo mesto.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis:
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki so za izvajanje dejavnosti, ki
jo na razpis prijavljajo, registrirane in imajo
ali bodo pridobile ustrezen kader za izvedbo programa. Vlagatelji lahko kandidirajo
le s tistimi programi, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev. Vsak vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Vsak program prijavi na prijavnem obrazcu.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en
javni razpis MO Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
programov.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, za katere bo MO Novo mesto ocenila, da pospešujejo in bogatijo izobraževalno dejavnost v njenem prostoru,
– programi, ki pomenijo nadaljevanje že
začetih ali opravljenih programov iz preteklih let.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
program pospeševanja izobraževalne dejavnosti za leto 2007 je 9.361,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve.
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
22. 6. 2007, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za program pospeševanja
izobr. dejavnosti«, na zadnji strani ovojnice pa morata biti navedena ime in naslov
vlagatelja.

Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno
in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala,
da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v 8. dneh ne dopolnijo, se zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60. dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo ves čas trajanja razpisa na Oddelku za
družbene dejavnosti MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani MO Novo
mesto na naslovu: www.novomesto.si
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
07/39-39-254 (Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2007-1505
Ob-16710/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.:
600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževalnih
programov višjih strokovnih šol v letu
2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje sodelovanja pri pripravi novih oziroma prenovi
obstoječih višješolskih strokovnih programov in/ali modulov in/ali izbirnih predmetov
v študijskem letu 2006/07.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis.
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto, v okviru katerih delujejo višje strokovne
šole kot organizacijske enote.
Vlagatelji se na razpis prijavijo tako, da
izpolnijo prijavni in zbirni obrazec ter priložijo:
– konzorcijsko pogodbo ali ustrezno potrdilo Ministrstva za šolstvo in šport, iz katere oziroma katerega je razvidno pri pripravi oziroma prenovi katerega višješolskega
programa ali modula ali izbirnega predmeta
je sodelovala posamezna višja strokovna
šola.
3. Merila za sofinanciranje.
Prijave bodo ocenjene oziroma ovrednotene na podlagi naslednjih meril:
– vsako sodelovanje pri pripravi oziroma prenovi različnih višješolskih strokovnih
programov ali pri pripravi oziroma prenovi
različnih modulov 100 točk,
– vsako sodelovanje pri pripravi oziroma prenovi različnih izbirnih predmetov
50 točk.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2007 je 5.531,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
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6. Rok za predložitev vloge in način predložitve.
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
27. 8. 2007, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na kuverti »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za sofinanc. izobr. programov višjih strokovnih šol«, na zadnji strani
ovojnice pa morata biti navedena ime in
naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8. dneh ne dopolnijo, se zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60. dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO Novo mesto: www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
39-39-254 (Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto

2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo
srednje šole prijavile na ta razpis, morajo
biti izvedene v šolskem letu 2006/07. Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati dijaki pod ustreznim strokovnim mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere
nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsako raziskovalno
nalogo prijavijo na prijavnem obrazcu. Za
vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog.
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij, vključenih
v raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– udeležbe na tekmovanju,
– kje je bila predstavljena in
– uvrstitve na državno ali mednarodno
tekmovanje.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
mladinske raziskovalne naloge za leto 2007
je 3.800 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
27. 8. 2007, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za mladinske raziskovalne
naloge«, na zadnji strani ovojnice pa morata
biti navedena ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. Komisija
za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih
ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane
podatke, navedene v prijavnem obrazcu za
posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60.
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo

Št. 603-24/2007-1505
Ob-16712/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01.3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektnega dela
dijakov v letu 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektnega dela dijakov v šolskem letu 2006/07
oziroma v letu 2007.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto in Klub za nadarjene učence Novo
mesto. Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem letu 2006/07, projekti, ki jih bo prijavil
Klub za nadarjene učence pa v koledarskem
letu 2007. Ekskurzije nimajo elementov projektnega dela in se ne bodo ocenjevale. V
vseh prijavljenih projektih morajo biti aktivno
udeleženi dijaki. Vlagatelji lahko kandidirajo
le s tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev. Vsak projekt prijavijo na prijavnem
obrazcu. Za vse prijavljene projekte izpolnijo
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov.

Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij, vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega, kje se je projekt izvajal ter
– tega, na kakšen način je bil projekt
predstavljen.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za projektno delo dijakov za leto 2007 je
8.900 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
22. 6. 2007, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za projektno delo dijakov«, na zadnji strani ovojnice pa morata biti
navedena ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8. dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8. dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezni projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60. dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel.
07/39-39-255 (Ivanka Kumelj).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2007-1505
Ob-16713/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01.3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog v letu 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog izvedenih v šolskem letu 2006/07.
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na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel.
07/39-39-255 (Ivanka Kumelj).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2007-1505
Ob-16715/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01.3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje tekmovanj dijakov v
znanju v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tekmovanj dijakov v znanju v šolskem
letu 2006/07.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis.
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto. Tekmovanja, ki jih bodo srednje šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena v
šolskem letu 2006/07. Sofinancirana bodo
tista državna in mednarodna tekmovanja dijakov v znanju, ki so navedena v prijavnem
obrazcu. Poleg prijavnega obrazca morajo
šole izpolniti še zbirni obrazec. Vloga na
razpis je popolna, če šola pošlje izpolnjen
zbirni in prijavni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim tekmovanjem prijavi samo na en javni razpis
Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje:
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke in udeležbo na tekmovanjih ter za organizacijo tekmovanj.
Prijavljena državna in mednarodna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih meril:
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev in
mentorjev) in število področij po poklicih.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
tekmovanje dijakov za leto 2007 je 4.600 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve.
Vloge na razpis morajo biti oddane
na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do
vključno 27. 8. 2007, ali najpozneje ta dan
poslane po pošti kot priporočena pošiljka,
v zaprti ovojnici z oznako na prvi strani
»Ne odpiraj – Vloga na razpis za tekmovanja dijakov v znanju«, na zadnji strani
ovojnice pa morata biti navedena ime in
naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v 8. dneh ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60.
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel.
07/39-39-255 (Ivanka Kumelj).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2007-1505
Ob-16717/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01.3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnega
programa v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnega programa na območju
Mestne občine Novo mesto v letu 2007.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis.
Upravičeni vlagatelji prijav na javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnega programa
so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki želijo izvajati raziskovalno nalogo
na območju Mestne občine Novo mesto.
Raziskovalne naloge naj bodo s področja:
– ekologije in urejanja prostora,
– prestrukturiranja in sanacije podjetij
(tehnološko-tehnične raziskave),
– družboslovja in družbenih dejavnosti.
Raziskovalna naloga mora biti izvedena
do 31. 10. 2007.
Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor raziskovalnih nalog
Prednostno bodo sofinancirane:
– naloge, ki so večjega pomena za Mestno občino Novo mesto
(naloge, ki obravnavajo problem revščine in socialnih stisk občanov),
– naloge, ki bodo postavile izhodišče za
družbeno akcijo,
– naloge, ki pomenijo nadaljevanje že
začetih ali opravljenih raziskav iz preteklih
let.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za sofinanciranje raziskovalnih nalog v letu
2007 so predvidena finančna sredstva v višini 5.400 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v

letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na prijavnem
obrazcu za javni razpis za sofinanciranje
raziskovalnega programa v letu 2007. V kolikor vlagatelj prijavlja več nalog, mora vsako nalogo prijaviti na svojemu prijavnemu
obrazcu. Za vse prijavljene naloge izpolni
zbirni obrazec. Vloga je popolna, če sta pravilno izpolnjena zbirni in prijavni obrazec in
če so priložene vse zahtevane priloge. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave
ne bodo obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje.
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
22. 6. 2007, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka (upošteva
se datum poštnega žiga), v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani »Ne odpiraj
– vloga na razpis za sofinanciranje raziskovalnega programa«, na zadnji strani
ovojnice pa morata biti navedena ime in
naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog s pomanjkljivimi dokumenti bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8.
dneh ne dopolnijo, se s sklepom zavrže.
9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v
60. dneh od izteka roka za oddajo vloge.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisano dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka
za oddajo prijav na Oddelku za družbene
dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, vsak dan v času
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine
Novo mesto, na tel. 07/39-39-255 (Ivanka
Kumelj).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2007-1505
Ob-16719/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01.3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih
programov in projektov zdravja v Mestni
občini Novo mesto za leto 2007
Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v
letu 2007, ki so namenjeni:
– Ozaveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja ter preprečevanje vseh
vrst zasvojenosti v Mestni občini Novo me-
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sto; preventivni programi/projekti in programi pomoči,
– Skrb za zdravje kot način izrabe prostega časa družine.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so
registrirane kot pravne osebe v Republiki
Sloveniji,
– javni zavodi,
– zasebni zdravstveni delavci s koncesijo.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na
en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program oziroma projekt, ki
je predmet razpisa;
– program oziroma projekt se izvaja za
uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju,
ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
– v letu 2006 so bile do Mestne občine
Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
oziroma projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu
oziroma projektu in le-ti so jasno opredeljeni
– realna finančna konstrukcija programa
oziroma projekta;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki v MO NM potekajo že več
let in so uveljavljeni ter so že bili sofinancirani iz občinskih proračunskih sredstev;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti inštitucij oziroma vsebujejo elemente javnih
služb s področja preventivnih programov
zdravstvenega varstva, niso pa sestavni del
obsega javne službe.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2007 je
12.100 EUR.
Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2007. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni
program prijaviti na svojem obrazcu in v
svoji kuverti. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave bodo s sklepom zavržene.

E – šport otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport – ki tekmujejo
v organiziranih sistemih državnih panožnih
zvez (šport mladih do 18 let),
F – kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki tekmujejo v organiziranih
sistemih državnih panožnih zvez (šport odraslih nad 18 let),
G – športna rekreacija,
H – pohodništvo in planinstvo,
I – množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu,
J – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (trenerjev,
vaditeljev, študentov fakultete za šport idr.),
ki delujejo v društvih in klubih,
K – šport invalidov,
L – posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2007 je
tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu
Občine Brezovica za leto 2007–2008, in sicer gre za sredstva v višini 60.507,00 EUR.
Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim
Letnim programom športa za leto 2007, kar
je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem
področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
II. Razpisni pogoji
Za sofinanciranje programov športa iz
občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:
– športna društva in klubi;
– zveza športnih društev;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini ali so nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, katerih člani so
vrhunski športniki s stalnim prebivališčem v
Občini Brezovica,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem
letu,
– ob prijavi na razpis občini dostavijo
tudi poročilo o realizaciji programov, ki so
bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v
minulem letu in plačani članarini v zadnjem
koledarskem letu kolikor so organizirani v
skladu z Zakonom o društvih ter podatke
o evidenci članstva, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in priimek ter
naslov bivališča in občini redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov ter druge
zahtevane podatke.
III. Rok in način prijave
Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko prejmejo
na Občini Brezovica, Oddelek za družbene
dejavnosti.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Brezovica, http://www.brezovica.si/.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 23. 6. 2007.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 23. 6. 2007 (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2007«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se
bo pričelo v roku osmih dni od zaključka
javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne
in neupravičene vloge bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom
župana zavržene.
Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku
60 dni od izteka roka za oddajo prijav na
javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2007, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo
mesto na naslovu: www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Toni Kočevar, tel. 07/39-39-252 ali
e-pošti: toni.kocevar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-16734/07
Občina Brezovica, na podlagi Zakona
o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika in
meril za sofinanciranje športnih programov
v občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 3/06), Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto
2007–2008 (Ur. l. RS, št. 26/07) in sprejetega Letnega programa športa v občini
Brezovica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 49/07),
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007 v Občini
Brezovica
I. Predmet razpisa
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v
skladu z letnim programom športa v Občini
Brezovica, upoštevajoč proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih
programov, in sicer za naslednje vsebine:
A – interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
B – interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in mladine (od 6 do 15 leta),
C – športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami,
D – interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov – organizirana in
vodena športna vadba (od 15 do 25 let) v
izbranih športnih panogah,
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Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v
pisnem obvestilu o dopolnitvi.
Zadnji rok za zbiranje prijav je 9. 7. 2007,
poslano priporočeno po pošti s poštnim žigom 9. 7. 2007, ali oddane osebno na Občino Brezovica do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za šport 2007!«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti izpisan natančen
naziv in naslov predlagatelja.
IV. Postopek obravnave prijav
V roku dospele prijave bodo ovrednotene
v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Brezovica,
z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
morajo biti porabljena v letu 2007 za namene, za katere so bila dodeljena.
Nepopolne vloge bodo morali vlagatelji
v naknadno določenem roku dopolniti, sicer
se bo vloga zavrgla.
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
Dodatne informacije: Občina Brezovica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Matej Černetič, tel. 01/36-01-778.
Občina Brezovica
Št. 410-0005/2007-2
Ob-16761/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 132/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2007
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje v letu
2007.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s
sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Kozje ali prosilci, ki
nimajo sedeža na območju Občine Kozje,
nameravajo pa zaprošena sredstva vložiti v
investicije na območju Občine Kozje.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
likvidacijskem postopku.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2007 znaša 8.346 EUR.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– kreditiranje malega gospodarstva,
– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
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– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.
Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se bodo dodelila na podlagi javnega
razpisa, ki ga bo objavila Razvojna agencija
Sotla.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 30. 10. 2007.
Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do 30. 10.
2007. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli
v času od 31. 10. 2006 do 30. 10. 2007.
Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2007« na naslov:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje za leto 2007.
Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po
sprejemu sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Ob-16806/07
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke (Uradni list RS,
št. 54/99 in 17/01), Odloka o ustanovitvi
režijskega obrata v Občini Bloke (Uradni list
RS, št. 48/02), Odloka o ravnanju z odpadki
v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 35/07) in
Programa ravnanja z odpadki v Občini Bloke objavlja Občina Bloke
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »ravnanje z
odpadki v Občini Bloke«
1. Naročnik – koncedent: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
01/70-98-922, faks 01/70-98-840, elektronska pošta: obcina.bloke@siol.net.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje službe ravnanje z odpadki, in sicer na celotnem območju Občine
Bloke.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 10 let.
4. Pogoji za podelitev koncesije: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki
je predmet koncesije, imeti mora najmanj
3 letne izkušnje na področju ravnanja z
odpadki, izkazati mora svojo finančno in
poslovno usposobljenost, strokovno in or-

ganizacijsko usposobljenost za opravljanje
nalog, ki so predmet koncesije, razpolagati mora z zadostnim številom delavcev, z
ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne
službe in zadostnim obsegom delovnih priprav, poznati mora teritorialne posebnosti
v zvezi z izvajanjem koncesije, mora se
obvezati zavarovati proti odgovornosti za
škodo, ki jo z opravljanjem javne službe
lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini, predložiti mora elaborat o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije
dela, strokovne (tehnične) opremljenosti,
finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, izpolnjevati mora druge, s
predpisi določene pogoje; podrobneje v
razpisni dokumentaciji.
5. Ponudba mora vsebovati: podatke,
dokazila, izjave, skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Merila za izbiro ponudnika: strokovno
tehnična in kadrovska opremljenost, cena,
reference, celovitost ponudbe, druge ugodnosti.
7. Prijava na razpis: razpis bo veljaven,
če do razpisnega roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilna kandidatura. Naročnik
bo sprejel odločitev najkasneje v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb z izdajo upravne
odločbe. Občina Bloke si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.
8. Rok za prijavo na razpis: prijavo na
razpis morajo ponudniki poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Bloke, Nova
vas 4a, 1385 Nova vas ali osebno vložiti
v sprejemni pisarni občine Bloke, in sicer
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna
označba »Ne odpiraj – prijava na razpis za
podelitev koncesije za ravnanje z odpadki«
in naslov pošiljatelja.
Naročnik bo upošteval samo prijave, ki
bodo prispele k naročniku do ponedeljka,
16. 7. 2007 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 12.30 v sejni sobi
Občine Bloke.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je na
voljo v sprejemni pisarni na sedežu Občine
Bloke, od vključno 11. 6. 2007 dalje, v času
uradnih ur.
Dodatne informacije lahko dobite pri Stanetu Jakopinu, tel. tel. 01/70-98-922, faks
01/70-98-840, elektronska pošta: obcina.
bloke@siol.net.
Občina Bloke
Ob-16833/07
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B), določil Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 34/06) objavlja Občina Krško,
CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v Občini
Krško za leto 2007
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Krško.
Dogodki se bodo izvajali v letu 2007.
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III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo društva, javni
zavodi, podjetja, fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– s svojim delom promovirajo Občino
Krško,
– predmet financiranja je v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2007 je 15.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in prireditev.
Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih
točk, ki jih komisija dodeli glede na merila,
ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev
je 850 €.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2007
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. do porabe razpoložljivih
sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v
skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oz. v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za
učence osnovnih in dijake srednjih šol;
2. udeležba na območnih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol;
3. izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih
taborov, šol in delavnic za učence, dijake
ter študente na katerih je med udeleženci
vsaj 30% občanov Mestne občine Maribor
in ki za udeležence ne pomenijo dela redne
izobraževalne dejavnosti;
4. dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje mladih talentov (izjemno nadarjenih
učencev, dijakov in dodiplomskih študentov), udeležba učencev, dijakov ter dodiplomskih študentov na (praviloma) počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih taborih/šolah/delavnicah (ki za udeležence ne pomenijo dela
redne izobraževalne dejavnosti) in aktivna
udeležba posameznikov na strokovnih, tudi
mednarodnih srečanjih;
5. dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev – mentorjev in koordinatorjev
raziskovalne in invencijske dejavnosti na
mariborskih osnovnih in srednjih šolah ter
dijaških domovih, ki aktivno sodelujejo v
programu »Mladi za napredek Maribora« v
okviru projekta »Maribor – mesto znanja in
ustvarjalnosti«;
6. izvedba drugih projektov s področij
izobraževalno-raziskovalne in/ali izobraževalno-invencijske dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v predhodne točke razpisa in
so namenjeni dodatnemu izobraževanju in
usposabljanju šolskih otrok in mladine na
navedenih področjih (strokovna, tudi mednarodna srečanja) in na katerih je med udeleženci vsaj 30% občanov Mestne občine
Maribor.
II. Pogoji za prijavo in kriteriji za izbor
Splošni pogoji
– Na razpis so lahko prijavljeni le neprofitni programi, ki bodo realizirani najkasneje
do 30. 11. 2007.
– Izvajalec razpisa si pridržuje pravico
prerazporeditve prijav med točkami razpisa.
– Razpis ne vključuje sofinanciranja dejavnosti na področju športa.
– Po tem razpisu se lahko sofinancirajo
le programi, za katere izvajalec ne bo prejel sredstev iz drugih virov Mestne občine
Maribor.
– Vloge na razpis morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, na zahtevanih obrazcih
in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na naslovu: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, soba 349
ali soba 351 in na spletnih straneh mestne
občine – www.maribor.si.
– Vloge je potrebno za vsak prijavljen
program pripraviti ločeno (tudi v okviru posamezne točke razpisa). Posamezna vloga
mora vsebovati izpolnjeno prijavnico z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Prijavnice (obrazci) za posamezne točke razpisa
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatni pogoji za posamezne točke razpisa, navedene v poglavju I.
Pod 1. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva
v javnem interesu in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti

1. kakovost in prepoznavnost
dogodka
2. dogodek je predstavljen kratko in jedrnato
3. realno finančno ovrednotenje
vloge
4. dostopnost dogodka javnosti,
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši javnosti,
6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dogodka,
delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov/uporabnic in delež
sredstev iz drugih virov,
7. že pridobljena finančna sredstva s strani Občine Krško
za isti namen,
8. pomembnost za občinski prostor
9. inovativnost

12 točk
10 točk
15 točk
12 točk
8 točk

8 točk
10 točk
15 točk
10 točk

VIII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. naziv dogodka
2. podatke o vlagatelju
3. finančno konstrukcijo dogodka
4. Pregleden vsebinski program dela za
leto 2006

5. priloga: podpisana donatorska pogodba in izjava
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ
14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Finančna
vloga«.
IX. Obravnava vlog:
1. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno).
3. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
4. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
5. Upravičencu bodo sredstva nakazana
po predložitvi poročila in slikovnega gradiva
o dogodku ter skladno z določili podpisane
Donatorske pogodbe
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 7 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v
roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva prejema sklepa, na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do konca leta
2007, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu
župana Občine Krško in na spletni strani
www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Metka Resnik, tel.
07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.
si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 41401-10/2007 040215 Ob-16861/07
Na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98,
23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, štev. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo), Odloka o
proračunu Mestne občine Maribor za leto
2007 (MUV, št. 13/07)
razpis
Mestna občina Maribor objavlja v okviru
projekta »Maribor – mesto znanja in
ustvarjalnosti«, razpis za sofinanciranje
naslednjih programov za šolske otroke
in mladino v letu 2007
I. Predmet sofinanciranja po tem razpisu:
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urejen pravni status za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Prijavljeni programi morajo
biti izvedeni na območju Mestne občine Maribor. Razpis prijavljenega programa mora
biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni
stroški osnovne priprave za izvedbo tekmovanja (administrativni stroški priprave gradiv za tekmovanje, objava rezultatov, stroški
priznanj in diplom) ter stroški ocenjevanja.
Prednostno bodo obravnavani programi
brez kotizacije oziroma z nižjo kotizacijo.
Pod 2. točko se lahko prijavijo osnovne
in srednje šole, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in organizirajo sodelovanje svojih učencev in dijakov na območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju.
Predmet sofinanciranja so stroški kotizacije,
za udeležbo na tekmovanjih izven Mestne
občine Maribor tudi stroški potovanja in bivanja.
Pod 3. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva
v javnem interesu in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti
urejen pravni status za izvajanje izobraževalno–raziskovalne dejavnosti in/ali izobraževalno–invencijske dejavnosti. Prijavljeni
programi morajo biti izvedeni na območju
Mestne občine Maribor in v času počitnic
(poletnih ali tedenskih med šolskim letom).
Razpis prijavljenega programa mora biti
javno objavljen (vsaj na spletnih straneh).
Predmet sofinanciranja so materialni stroški
izvedbe programa. Prednostno bodo obravnavani programi brez oziroma z nižjo kotizacijo za udeležence in z večjim deležem
udeležencev iz Mestne občine Maribor.
Pod 4. točko se lahko prijavijo posamezniki v starosti do 24 let s stalnim bivališčem
v Mestni občini Maribor in statusom rednega učenca/dijaka/dodiplomskega študenta
ter imajo priporočilo (s kratko utemeljitvijo,
vključno s predstavitvijo dosedanjih dosežkov pri šolanju ipd.) šole, v kateri imajo status rednega učenca/dijaka/dodiplomskega
študenta (če gre za dodatno izobraževanje
izven smeri rednega izobraževanja, je potrebno tudi priporočilo ustrezne druge strokovne institucije), pri aktivni udeležbi na strokovnih srečanjih pa tudi dokazilo/povabilo o
aktivni udeležbi z izjavo, da za sodelovanje
niso prejeli plačila. Predmet sofinanciranja
je cena programa (praviloma kotizacija).
Pod 5. točko lahko mariborske osnovne
in srednje šole ter dijaški domovi prijavijo
strokovne delavce šole, ki na šoli opravljajo
naloge mentorja ali koordinatorja raziskovalne ali invencijske dejavnosti ter aktivno
sodelujejo v projektu »Mladi za napredek
Maribora«. Predmet sofinanciranja je dodatno izobraževanje, katerega vsebina je
neposredno vezana na vsebino programa
»Mladi za napredek Maribora« (praviloma
kotizacija).
Pod 6. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva
v javnem interesu in drugi izvajalci uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti
urejen pravni status za izvajanje izobraževalno-raziskovalne dejavnosti in/ali izobraževalno-invencijske dejavnosti. Prijavljeni
programi morajo biti izvedeni na območju
Mestne občine Maribor in praviloma v času
počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim
letom). Razpis prijavljenega programa mora
biti javno objavljen (vsaj na spletnih stra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
neh). Predmet sofinanciranja so materialni
stroški izvedbe programa. Prednost pri izboru imajo vsebinsko kvalitetnejši programi
(reference…), ki so namenjeni predvsem
izobraževanju in usposabljanju šolskih otrok
in mladine ter vključujejo večji delež mladih
iz Mestne občine Maribor.
III. Višina razpoložljivih sredstev: za
sofinanciranje po tem razpisu bo v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007
razpoložljivih predvidoma 17.800 EUR
– 4.265.592,00 SIT. Višina sofinanciranja
je odvisna od števila vlog, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, in razpoložljivih sredstev
ter lahko znaša največ do 50% stroškov, ki
so predmet sofinanciranja oziroma največ
do višine kotizacije (II. točka razpisa – dodatni pogoji).
IV. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do 10. 9. 2007 z dvema
rokoma za oddajo vlog, in sicer:
– prvi rok – 20 dni od dneva objave razpisa,
– drugi rok – 10. september 2007. Sofinanciranje projektov na osnovi vlog, prispelih v drugem roku, bo odvisno od porabe
sredstev v prvem roku.
Vloge je potrebno poslati priporočeno
po pošti na naslov: Mestna občina Maribor,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, z oznako na kuverti »ne odpiraj – vloga Maribor, mesto znanja
in ustvarjalnosti – število vlog________«
(obvezno vpisati število vlog).
Vlagatelj mora vse vloge na ta razpis oddati v enem paketu, vloge za vsak prijavljen
program s pripadajočimi prilogami morajo
biti v paketu ločene.
Vloge, posredovane v nepravilno izpolnjenih kuvertah ter vloge, prejete po razpisnem roku, ne bodo obravnavane.
V. Odpiranje vlog, sprejemanje odločitev
in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog z ugotavljanje popolnosti
vlog bo izvedeno predvidoma v roku 8 dni
po izteku razpisnega roka in ne bo javno.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani, da
jih dopolnijo v roku 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom,
bodo zavržene.
Popolne vloge bo obravnavala Komisija
za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta »Maribor – mesto
znanja in ustvarjalnosti« in predlagala odločitve, ki jih sprejme župan Mestne občine
Maribor. Komisija bo vloge obravnavala v
skladu s Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06).
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Vlagatelji lahko v roku 8
dni od prejema obvestila vložijo pritožbo na
odločitve župana, na naslov: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1. Pritožbe bo obravnavala navedena komisija in županu Mestne
občine Maribor predlagala odločitve.
Z izvajalci za sofinanciranje izbranih
programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju bo za
vse izbrane programe posameznega izvajalca skupna in bo sklenjena pod pogojem,
da skupni odobreni znesek sofinanciranja
za posameznega izvajalca ne bo nižji od
150,00 EUR – 35.946,00 SIT (ne velja za 4.
točko razpisa).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so dosegljive na naslovu: Mestna občina

Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1 (Matejka Škrinjar, v času
uradnih ur, tel. 22-01-318 in 22-01-298).
Mestna občina Maribor
Št. 430-11/2007-2
Ob-16873/07
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02 in 127/06), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 13/06) in Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 23/07) Občina Sežana objavlja
naslednji
javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma
projektov, ki niso bili predmet drugih
javnih razpisov iz proračuna Občine
Sežana za leto 2007, sredstva župana za
enkratne finančne pomoči
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ipd., ki
niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju
Občine Sežana,
– druge fizične in pravne osebe, če se
programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program
oziroma projekt 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. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa,
– da imajo stalno prebivališče oziroma
sedež na območju občine Sežana oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana,
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Sežana 2007 in tudi ne bodo prijavljeni na
katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana
za leto 2007,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na
področju, za katerega se prijavljajo,
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za delo.
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5. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:
– število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine Sežana:
• 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
• 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
• nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:

do 5 točk;
5 točk,
10 točk,
15 točk;

– število uporabnikov iz Občine Sežana:
• 1–100 uporabnikov:
• 101–1000 uporabnikov:
• nad 1000 uporabnikov:

5 točk,
10 točk,
15 točk;

– promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:

do 20 točk;

– kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:

do 20 točk;

– inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter
vsebujejo drugačen pristop:

do 10 točk;

– sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana:

do 10 točk;

– reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:
– delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci
• 50–60% lastnih sredstev:
• 61–70% lastnih sredstev:
• 71– 80% lastnih sredstev:
• več ko 80%

6. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je 50.075 EUR.
7. 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 28. 2. 2008 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
8. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in je
odprt do porabe sredstev.
9. Oddaja in dostava prijav oziroma
vlog
Vloga oziroma prijava 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.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
županova sredstva 2007« na prednji strani
ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen
obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.
10. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno,
pri čemer bodo obravnavane, ki bodo na

Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da jih v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor bo komisija menila, da posamezni program oziroma projekt izredno
prispeva k izboljšanju procesov in pogojev
delovanja ter življenja ljudi ter povečuje
dostopnost storitev, lahko v soglasju z županom odloči o višini sredstev brez upoštevanja meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
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 prejemu vloge oziroma prijave.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe.

do 5 točk;

5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.

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.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal
05/73-10-139 mateja.grzetic@sezana.si.
13. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2007,
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Občina Sežana
Št. 430-9/2007
Ob-16874/07
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 23/07), na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 13/06) in na podlagi odločitev Komisije za sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva v Občini Sežana za leto
2007 z dne 30. maja 2007, objavlja Občina
Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov
spodbujanje pripravništva v Občini
Sežana za leto 2007
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi, namenjeni spodbujanju pripravništva
(postavka 231801) in povečujejo možnost
zaposlovanja brezposelnim osebam, ki pr-
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vič začnejo opravljati delo, ustrezno vrsti
in nivoju svoje izobrazbe v Občini Sežana
za leto 2007. V program se lahko vključijo
brezposelni iskalci zaposlitve z dokončano
visokošolsko izobrazbo. Program se zagotavlja pod pogojem, da se delodajalec zaveže, da bo brezposelno osebo zaposlil za
dobo najmanj enega leta od dneva sklenitve
pogodbe v skladu s tem razpisom. Brezposelna oseba mora imeti stalno bivališče v
Občini Sežan a.
3. Izvajalci programov so javni zavodi,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci (v nadaljevanju organizacije), ki imajo na voljo ustrezno delovno
mesto.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost v Občini Sežana ali enoto dejavnosti v Občini
Sežana, kar je razvidno iz ustanovitvenih
aktov,
– da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– iskalec prve zaposlitve iz ciljne skupine, za katerega je na voljo delovno mesto
pri delodajalcu. Do pomoči niso upravičena
podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta;
– V primeru, da bo organizacija zaposlila
pripravnika za čas več kot leto dni, bo imela
prednost pri dodelitvi sredstev.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
7.929 EUR.
7. Ciljna skupina programa so brezposelni iskalci zaposlitve z dokončano visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič opravljati
delo, ki ustreza njihovi strokovni izobrazbi.
8. Število udeležencev programa pripravništva, vključenih v letu 2007:
2 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja).
9. Višina pomoči za udeleženca: delodajalcu se izplača subvencija za kritje dela plače za brezposelne iskalce prve zaposlitve.
Subvencija znaša:
– 3.964,50 EUR za brezposelne iskalce
prve zaposlitve z zaključeno visokošolsko
izobrazbo.
Podlago za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
10. Način izvajanja: izplačilo subvencije delodajalcu ob zaposlitvi brezposelnega iskalca prve zaposlitve za najmanj
eno leto. Oseba se v program vključi na
podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Sežana, delodajalcem in
iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba.
11. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pripravništva v Občini
Sežana za leto 2007« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu
prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v
sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Bojani Kermolj v sobi št. 66 občinske uprave ali po telefonu št. 05/73-10-127.
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko in-
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ternetne strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
12. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu.
13. 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 pripravništva za leto 2007«. Na
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.
14. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka
razpisa in pripravila izbor izbranih organizacij, kjer se bo odvijalo pripravništvo 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.
15. 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 tripartitne pogodbe.
Občina Sežana
Št. 430-12/2007
Ob-16875/07
Občina Sežana objavlja, na podlagi 8.
člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04 in
18/06), 217. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 23/07) in dne 25. 4. 2007 sprejete
Strategije financiranja društev, ki delujejo v
javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje
– Kozina, Komen in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana za leto 2007
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi s
področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2007.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom,
da v njih izvajajo posebne socialne programe
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirane in imajo dejavnost
socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo
v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju Občin Divača, Hrpelje
– Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne
razpise občine.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
5.1. Sedež izvajalca: – sedež v Občini Sežana – 20 točk, podružnica v Občini
Sežana – 6 točk, člani iz Občine Sežana
– 3 točke,
5.2. Število članov iz Občine Sežana:
1–10 članov
3 točke
11–30 članov
6 točk
31–50 članov
10 točk
51–80 članov
15 točk
nad 80 članov
20 točk
5.3. Vsebina programa:
5.3.1.Predavanje, delavnica ali druga
oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana se točkuje s 5 točkami – največje možno
število točk je 25, na območju izven občine
Sežana pa z 2 točkama – največje možno
število točk je 10.
5.3.2. organiziranje dobrodelnih in drugih
prireditev na območju Občine Sežana-vsaka
prireditev 10 točk, največje možno število
točk je 20.
5.3.3.program zajema izdajanje glasila,
biltena, druge oblike promocije dejavnostido 10 točk.
5.3.4. program vključuje izlete, športne
in kulturne aktivnosti za člane – 2 točki na
posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10.
5.3.5. sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10 točk.
5.3.6.program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Sežana
– do 15 točk.
5.3.7. program omogoča udeležencem
lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk.
5.4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje
programa na območju Občine Sežana – 25
točk,
– izvajanje programa prek celega leta
-5 točk,
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
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6. Višina razpisanih sredstev znaša
25.038,00 € (6.000.106,30 SIT). Dodeljena
sredstva morejo biti porabljena do 31. 12.
2007.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto
2007« in priložijo vse zahtevane priloge, ki
so navedene v obrazcu prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v tajništvu Občine Sežana ali pri
Tanji Ravbar v sobi št. 67 vsak delavnik od
8. do 11. ure ali prek elektronskega naslova:
tanja.ravbar@sezana.si. Obrazec prijave je
dosegljiv tudi na internetni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz. odda
na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na
vidnem mestu napis »Ne odpiraj, Vloga za
javni razpis – programi sociala, zdravstvo
2007«. Na hrbtni strani mora biti označen
pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka 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 s sklepom
zavržejo.
11. 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.
Občina Sežana
Št. 330-1/2007-1701
Ob-16879/07
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Novo mesto za programsko
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2007 Občinska uprava
Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto v
letu 2007
I. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2007 v okvirni višini 283.000
EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po
pravilniku)
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
(ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
(ukrep 3)
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep 4)

Višina
sredstev
168.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR

Vrsta ukrepa (ukrep po
pravilniku)
4. Pomoč za spodbujanje proizvodnje
kakovostnih kmetijskih
proizvodov (ukrep 5)
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
(ukrep 6)
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 7)
7. Investicije v opravljanje storitev in trženje
proizvodov in storitev s
kmetij (ukrep 8)
8. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
(ukrep 11)

Št.
Višina
sredstev

10.000 EUR
60.000 EUR
15.000 EUR

15.000 EUR
5.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 3. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 4. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep iz 5. točke poglavja II:
– registrirani izvajalci,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
(4) za ukrepa iz 6. in 7. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti
– na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež in kmetijske površine na območju občine – in so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
(5) za ukrep iz 8. točke poglavja II:
– udeleženci izobraževanja iz območja
občine, vpisani v kmetijske srednješolske
izobraževalne programe in predvideni za
naslednike kmetij (v nadaljevanju: nasledniki kmetij).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega
razpisa.
IV. Ukrepi
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
– ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
168.000 EUR (PP 14042114).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
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Predmet podpore:
– nakup strojev in opreme,
– izdelava projektne dokumentacije in
študije izvedljivosti,
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor
(za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih
poti,
– postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča
in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3
ha površine),
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov investicije, če je
nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
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ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR (PP14042108).
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.000
EUR (PP 14042115).
Predmet podpore:
– stroški pravnih in upravnih postopkov,
– stroški geodetskih storitev.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov – ukrep 5
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR (PP 14242116).
Predmet podpore:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in
oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo

za pripravo vlog za priznavanje geografskih
označb, označb porekla ali potrdil o posebni
naravi proizvoda,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize
tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov
sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov,
– stroški nadzornih ukrepov, skladno z
zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju
investicij,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru,
ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če
zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
posamezen postopek prispeva k dodani vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev,
– registrirani izvajalci.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencionirane storitve), do 100% nastalih stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje kakovosti
kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega
odstavka,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je dosežena višja kakovost proizvodov in izkazana skrb za varstvo potrošnikov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
60.000 EUR (PP 14042117).
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med traj-
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ne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 7

– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
7. Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij – ukrep 8
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000 EUR (PP 14042118).
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje investicij v:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le – teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijah.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Upravičenci:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti. V primerih, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj (nosilec)
davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000 EUR (PP 14042102).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij,
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni
niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Upravičenci do sredstev
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
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Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna
pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
8. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
– ukrep 11
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR (PP 14042107).
Predmet podpore
Predmet podpore je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so
predvideni za naslednike kmetij.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije
(če jo prosilec prejema).
Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja iz območja
občine, vpisani v kmetijske srednješolske
izobraževalne programe in predvideni za
naslednike kmetij; vlagatelj za upravičence je lahko tudi registrirana izobraževalna
organizacija, v tem primeru sklene občina z
vlagateljem posebno pogodbo.
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Pogoji za dodelitev sredstev:
– dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
Finančne določbe:
– do 300 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali imajo prosilci edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo
mesto v letu 2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene
kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec bo na razpolago na prijavnem mestu.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo
mesto. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov
proračuna občine za leto 2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča
direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Mestne občine Novo mesto za
leto 2007.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
petka, 6. 7. 2007, oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vloge sprejemamo na naslednjih naslovih ob uradnih delovnih dnevih oziroma v
času uradnih ur:
– Mestna občina Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo in turizem, Novi trg
6/I (tel. 07/39-39-260 – Igor Hrovatič ali
po e-pošti: igor.hrovatic@novomesto.si ali
07/39-39-261 – Emilija Avbar ali po e‑pošti:
emilija.avbar@novomesto.si);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Straža (tel. 07/30-83-815 – Katarina
Vovk);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Novo mesto, Graben – Ragovo 7 (tel.
07/33-21-944 – Katica Kregar).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Mestna obþina NOVO MESTO
OBýINSKA UPRAVA
Oddelek za kmetijstvo in turizem
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Tel. ++ 386 (0)7 39 39 261

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANýNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBýINI NOVO MESTO ZA LETO 2007
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA______________________________________________
NASLOV________________________________________________________________
Št. transakcijskega raþuna in banka__________________________________________
KMG-MID (v primeru, da je upraviþenec kmetijsko gospodarstvo)___________________
se prijavljam na javni razpis za naslednje ukrepe (oznaþite):

IZPOLNI VLAGATELJ
Pogoji in merila upraviþenosti

UKREP 1: INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (oznaþite)
Nakup strojev in opreme
Agromelioracijska dela (urejanje zemljišþ)
Nakup opreme, povezane z izdajo prostorske dokumentacije
Priloge k vlogi:
x

zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2007 ARSKTRP

x

mnenje o upraviþenosti in ekonomiþnosti investicije oz. poslovni naþrt

x

ponudba oziroma predraþun za nameravano investicijo oziroma študijo,
za projektno dokumentacijo pa raþun o izdelavi

x

v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko
dokumentacijo

x

v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega naþrta in program
del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba

1/4

Izpolni strokovna
služba MONM
DA
NE
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Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

investicija je finanþno upraviþena

x

kmetijsko gospodarstvo je ustrezne velikosti

x

kmetijsko gospodarstvo prejelo javna sredstva za namen investicije

UKREP 3: POMOý ZA PLAýILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
(oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2007 ARSKTRP
x

sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
leto 2007

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

kmetijsko gospodarstvo je ustrezne velikosti

UKREP 4: POMOý ZA ZAOKROŽIETV ZEMLJIŠý
(oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2007 ARSKTRP
x

kopija katastrskega naþrta

x

posestni list

x

mnenje pristojne strokovne službe

x

notarsko overjena pogodba

x

raþuni za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

kmetijsko gospodarstvo je ustrezne velikosti
UKREP 5: POMOý ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE
KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV (oznaþite)

Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2007 ARSKTRP, þe je vlagatelj
kmetijsko gospodarstvo
x

mnenje pristojne strokovne službe, da posamezen postopek prispeva k
dodani vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda

x

dokazila za nastale stroške
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Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

x

dosežena je višja kakovost proizvodov in izkazana skrb za varstvo
potrošnikov
UKREP 6: ZAGOTAVLJANJE TEHNIýNE PODPORE V KMETIJSTVU
(oznaþite)

Priloge k vlogi:
x mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k poveþanju
konkurenþnosti kmetijskega gospodarstva
x

finanþno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev

x

dokazila za nastale stroške

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
UKREP 7: INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA
KMETIJAH (oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2007 ARSKTRP
x

finanþna konstrukcija investicije s planom izvedbe oz. dokonþanja le-te

x

raþuni za nakup strojev ali opreme oz. raþune o izvedenih delih

x

fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zakljuþeni
investiciji v primeru, þe le - ta še ni registrirana

x

mnenje pristojne strokovne službe o upraviþenosti vlaganja v izbrano
vrsto dopolnilne dejavnosti

x

mnenje o ekonomiþnosti investicije oziroma poslovni naþrt

x

v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko
dokumentacijo

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

investicija je finanþno upraviþena

x

kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen investicije
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UKREP 8: INVESTICIJE V OPRAVLJANJE STORITEV IN
TRŽENJE PROIZVODOV IN STORITEV S KMETIJ (oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2007 ARSKTRP
x

finanþna konstrukcija investicije s planom izvedbe oz. dokonþanja le-te

x

raþuni za nakup strojev ali opreme oz. raþune o izvedenih delih

x

fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zakljuþeni
investiciji v primeru, þe le - ta še ni registrirana

x

mnenje pristojne strokovne službe o upraviþenosti vlaganja v izbrano
vrsto dopolnilne dejavnosti

x

mnenje o ekonomiþnosti investicije oziroma poslovni naþrt

x

v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna prostorska
dokumentacija

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

investicija je finanþno upraviþena

x

kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen investicije

UKREP 11: ŠTIPENDIRANJE BODOýIH NOSILCEV KMETIJ

(oznaþite)

Priloge k vlogi:
x

izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije

x

kopija zadnjega šolskega spriþevala

x

potrdilo o vpisu

x

potrdilo o višini prejemanja štipendije (þe jo prosilec prejema)

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

prosilci imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti.

VLOGA JE POPOLNA:
ZAVEZANEC ZA DDV :

DA

NE

(obkrožite)

IZJAVA: Podpisani izjavljam, da nismo podjetje v težavah in da za namene ukrepov tega
javnega razpisa nisem prejel javnih sredstev obþine, RS in Evropske unije.
Podpis:
________________________

Datum: _________________________
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Ob-16834/07
Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota d.o.o., Arhitekta Novaka 17, 9000
Murska Sobota, objavlja
razpis
za prodajo oblega lesa iglavcev in
listavcev na javni dražbi
Javna dražba je pisna. Rok za oddajo
ponudb je 21. 6. 2007 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo 21. 6. 2007 ob
12. uri.
Ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo
za odkup oblovine, ki je predmet javne dražbe in izvira iz gozdov Republike Slovenije
na murskosoboškem gozdnogospodarskem
območju:
138,38 m3 les za plošče iglavcev,
54,33 m3 hlodov in tehničnega lesa listavcev,
136,43 m3 goli listavcev.
skupaj 329,14 m3
Oblovina, ki je predmet javne dražbe se
nahaja na glavnem skladišču v Murski Soboti.
Izklicna vrednost za celotni paket dražbe je 12.713,17 EUR. V vrednosti ni vštet
DDV.
Dražitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo z navodili in pogoji za izdelavo
ponudbe v tajništvu na sedežu družbe do
15. 6. 2007. Cena znaša 50,00 EUR (v ceni
ni vključen DDV).
GLG Murska Sobota d.o.o.
Komisija za izvedbo dražbe
Ob-16847/07
Stečajni upravitelj Gostilna Puhar Marijan Puhar s.p. – v stečaju, Zgornja Velka,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. St
193/2004 z dne 21. 5. 2007

javni razpis
za prodajo dela premoženja stečajnega
dolžnika Gostilna Puhar s.o. – v stečaju,
Zgornja Velka 48, Zgornja Velka, z
zbiranjem ponudb, in sicer
1/1 nepremičnine, pripisane pri vl. št. 583
k.o. Zgornja Velka
– parc. št. 201/3 dvorišče 940 m2,
– gospodarsko poslopje 252 m2.
Parcela v naravi predstavlja stavbno zemljišče, na kateri je zgrajen poslovno stanovanjski
objekt po gradbenem dovoljenju Upravne enote Pesnica, št. 351–322/95–413 z dne 5. 2.
1996, po izklicni ceni 150.000,00 EUR.
I. Pogoji prodaje:
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega razpisa v časopisu (dan objave v časopisu se
ne všteje) na Okrožno sodišče v Mariboru z
oznako: »St 193/2004 – Ponudba za odkup,
ne odpiraj!«.
Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje cene.
Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo mora
podpisati odgovorna oseba, navesti točen
naslov oziroma ime firme, davčno številko,
predmet ponudbe in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi predložiti: fizične
osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Prav tako mora biti k
ponudbi obvezno predloženo potrdilo o
plačilu 10% varščine (overjeni prenosni
nalog za pravne osebe ali položnica za
fizične osebe).
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
V postopku zbiranja ponudb ne morejo
sodelovati tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.

Št.
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Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% od objavljene najnižje cene na račun stečajnega dolžnika Gostilna Puhar
Marijan Puhar s.p. – v stečaju, Zgornja
Velka 48, Zgornja Velka, TRR št. 03175
– 1000191943, odprt pri SKB Banki d.d.
Ljubljana, s pripisom »Ponudba za odkup
– St 193/2004«.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v treh
dneh po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 30 dneh od dneva, ko bo potekel
rok za zbiranje ponudb.
II. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh od sprejema
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v skladu z določili kupoprodajne pogodbe v 15
dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe
na račun stečajnega dolžnika ali pa v roku
3 mesecev in jo v tem primeru zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Če ne
plača celotne kupnine v roku ali kakorkoli
drugače odstopi od nakupa, se domneva,
da je odstopil od nakupa, plačana varščina
ali del kupnine se mu ne vrne in zapade v
korist stečajnega dolžnika.
Najugodnejši ponudnik pridobi predmet prodaje šele po popolnem plačilu kupnine, prav
tako pa bo stečajni upravitelj podpis na pogodbi
overil šele po popolnem plačilu kupnine.
Vse stroške, davčne obveznosti in druge
dajatve plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Vpogled v cenilni zapisnik in vse ostale
informacije glede prodaje in ogleda je možno dobiti vsak dan po predhodni najavi stečajnemu upravitelju mag. Borisu Kastivniku
na tel. 031/314-020.
Stečajni upravitelj Gostilna Puhar
Marijan Puhar s.p. – v stečaju,
Zgornja Velka
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Javne dražbe
Ob-16893
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
1. Zemljišče v obrtni coni Majer, v Črnomlju, parc. št. 1256/32 dvorišče v izmeri
381 m2 in parc. št. 1256/33 dvorišče v izmeri
204 m2, k.o. Loka, ZKV 356. (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 9.000,00 EUR.
2. Zemljišče,
v
Črnomlju,
parc.
št. 1256/39 dvorišče v izmeri 515 m2, k.o.
Loka, ZKV 356. (Odlok o predkupni pravici
Občine).
a) Izklicna cena: 11.000,00 EUR.
3. Stavbno zemljišče v Slovenski vasi,
Občina Brežice, parc. št. 2051, dvorišče v
izmeri 5805 m2, parc. št. 2052 m2, poslovna stavba v izmeri 414 m2, parc. št. 2053,
dvorišče v izmeri 553 m2, vse v k.o. Nova
vas, ZKV 1044.
a) Izklicna cena: 422.000,00 EUR.
4. Nekdanja stražnica Holmec, Dolga
Brda 28, (prazno), poslovno stanovanjski
objekt skupaj z zemljiščem v skupni izmeri
3929 m2; parc. št. 74/11, 76/7, 76/6, 76/5,
k.o. Dolga Brda, ZKV 69.
a) Izklicna cena: 410.000,00 EUR.
5. Zemljišče v Občini Muta, parc.
št. 381/1, pašnik v izmeri 2458 m2, parc.
št. 381/5, pašnik v izmeri 1697 m2, parc.
št. 381/8 cesta v izmeri 420 m2, k.o. Mlake,
ZKV 31, (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 14.000,00 EUR.
6. Nekdanja stražnica Kastelec, ki se sestoji iz glavnega bivalnega objekta v izmeri
149,91 m2, objekta kuhinje v izmeri 74,19 m2
in plinske postaje v izmeri 7,12 m2, skupna
površina objektov znaša 231,22 m2, ki stojijo na parceli št. 2444/2, površine 2.430 m2,
ZKV 319, k.o. Socerb. (Odlok o predkupni
pravici Občine).
a) Izklicna cena: 120.000,00 EUR.
7. Stavbno zemljišče v Vipavi, parc.
št. 1998/3, travnik v izmeri 9.821 m2, ZKV
1207, k.o. Vipava.
a) Izklicna cena: 140.000,00 EUR.
8. Proizvodni kompleks delavnice Grosuplje s stroji, opremo in materiali, Industrijska
cesta 1, skupne površine objektov 2.690 m2,
ki stojijo na gradbeni parceli št. 1255/5, dvorišče v izmeri 4.388 m2, 1255/6, poslovna
stavba v izmeri 2.454 m2, 1255/7, funk.

Objekt v izmeri 62 m2, vse v k.o. Grosuplje-naselje, skupne površine 6.904 m2 v
ZKV 1595 in 1504. (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 3.066.000,00 EUR.
9. Nekdanja vojašnica Velike Bloke, ki v skupni površini objektov znašajo
16.065,55 m2 in stojijo na zemljišču parc.
št. 210, v k.o. Velike Bloke, skupne površine 98.936 m2, ZKV 249. (Odlok o predkupni
pravici Občine).
a) Izklicna cena: 200.000,00 EUR.
10. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1676/2, travnik v izmeri 8597 m2, k.o.
Vrhnika, ZKV 2466.
a) Izklicna cena: 450.000,00 EUR.
11. Nekdanji vojaški kompleks Gornja
Radgona, parc. št. 648/1, travnik v izmeri
178 m2, stanovanjska st. v izmeri 652 m2,
dvorišče v izmeri 7.841, stavba v izmeri 633 m2, v skupni površini 9.304 m2, k.o.
Gornja Radgona, ZKV 477.
a) Izklicna cena:453.000,00 EUR.
12. Poslovni prostor v objektu B, Ulica
heroja Šaranoviča 27–29, Maribor, št. 21,
v kletni etaži (sedaj v uporabi Night club
Krpan), v izmeri 927,02 m2, objekta parc.
št. 422/10, ZKV 41, k.o. Melje.
a) Izklicna cena: 853.000,00 EUR.
13. Poslovni prostor v objektu I, Ulica
heroja Jevtiča 9, Maribor, št. 6, v kletni etaži (sedaj v uporabi Indicij d.o.o.), v izmeri
91,03 m2, poslovni prostor, parc. št. 422/22,
ZKV 41, k.o. Melje.
a) Izklicna cena: 51.000,00 EUR.
B) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje št. 11, etaža: II,
s površino 40,17 m2, Podgrad 103, Podgrad
parc. št. 108.S. ZKV 337.
a) Izklicna cena: 24.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 19. 6. 2007 od
13.30 do 14.30 ure, 20. 6. 2007 od 11. do
12. ure.
2. Enosobno stanovanje s kabinetom in
kletjo v Črnomlju, Ul. Pod Smreko 8, prazno, št. 1 v PR, II. etaža, s skupno površino
46,06 m2, podvložek 2175/8, k.o. Črnomelj.
a) Izklicna cena: 32.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 19. 6. 2007 od
13.30 do 14.30 ure, 20. 6. 2007 od 11. do
12. ure.
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki
so navedeni ob stanovanjih, v zvezi z ogledi stražnic in zemljišč, pa smo dosegljivi
na tel. 01/471-21-46 oziroma 031/244-147
ali 01/471-28-39 oziroma 041/397-954
od 11. 6. 2007 do 27. 6. 2007 med 8. in
12. uro.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 11. 6.
2007 do 27. 6. 2007 na tel. 01/471-22-13
med 12. in 15. uro, kontaktna oseba: Jasna
Jelen.
V. Pogoji in pravila javnih dražb
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so etažno
in zemljiškoknjižno neurejena. Predpisane
d����������������������������������������
avčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške notarskih storitev plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1.000,00 EUR do 15.000,00 EUR
za 500,00 EUR,
– od 15.000,00 EUR do 50.000,00 EUR
za 1.000,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,00 EUR naprej za 4.000,00
EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
se sklene z najugodnejšim dražiteljem v
roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-37000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine:
najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s
strani obeh pogodbenih strank. Kupnina
�����������
se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-37000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7.��������������������������������������
Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti dražitelji, ki bodo do 27. 6. 2007 do 12.
ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 28. 6. 2007« predložili kopije
naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere bo
razviden tudi predmet nakupa in priloženo
celotno številko TRR računa za primer
vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, (fizične osebe,
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
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8. Predložiti je potrebno tudi davčno
številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko
številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
a) če je dražitelj samo eden, je
nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
9.Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03. Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo posneta na filmski trak.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 29. 6. 2007 ob 11. uri v
prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu
Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

Izklicna cena javne dražbe je
1.445.580,00 EUR (346.418.791,20 SIT).
E) Zemljišča parc. št. 1252/1 njiva v izmeri 6 m2, parc. št. 1254/1 travnik v izmeri 77 m2, parc. št. 2099/1 njiva v izmeri 1405 m2, parc. št. 2101/1 njiva v izmeri
1236 m2, parc. št. 972/4 travnik v izmeri
594 m2, parc. št. 973/1 sadovnjak v izmeri
18 m2, vse k.o. Pobrežje, v lasti Mestne
občine Maribor ležijo ob Cesti osvobodilne
fronte. Za predmetno območje je potrebno
izdelati lokacijski načrt, kar bo tudi obveza
morebitnega pridobitelja zemljišč.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje so zemljišča opredeljena kot stavbna.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil
na 420.350,00 EUR (100.732.674,00 SIT)
oziroma 126,00 EUR/m2. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišča parc. št. 1252/1, parc.
št. 1254/1, parc. št. 2099/1, parc. št. 2101/1,
parc. št. 972/4 in parc. št. 973/1 vse k.o.
Pobrežje bodo prodana na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 420.350,00
EUR (100.732.674,00 SIT).
F) Zemljišče parc. št. 278/3 gospodarsko poslopje v izmeri 34 m2, dvorišče v izmeri 220 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
14 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 20 m2,
prip. vl. št. 2316 k.o. Tabor, v lasti Mestne
občine Maribor leži ob Ruški ulici oziroma
na križišču Trga revolucije in Ruške ulice.
Predmetno območje je urejeno z Odlokom o
ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega
nabrežja (MUV, št. 5/90). Pridobitelj zemljišča parc. št. 278/3 k.o. Tabor mora izpolniti
tudi dodatni pogoj, in sicer, da je lastnik
zemljišča parc. št. 282, parc. št. 283, parc.
št. 284, parc. št. 285, parc. št. 286, parc.
št. 287 vse k.o. Tabor.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče opredeljeno
kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 27.200,00 EUR (6.518.208,00 SIT) oziroma 85,00 EUR/m2. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 278/3 k.o. Tabor bo
prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 27.200,00
EUR (6.518.208,00 SIT).
G) Zemljišče parc. št. 1126/9 cesta v izmeri 77 m2, prip. vl. št. 382 k.o. Razvanje,
v lasti Mestne občine Maribor leži na območju bivše Jeklotehne v k.o. Razvanje. S
sklepom o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in z ugotovitveno odločbo štev.
46501-78/04 0502 SF z dne 14. 3. 2007 je
bilo zemljišču parc. št. 1126/9 odvzet status
grajenega javnega dobra. Pridobitelj zemljišča parc. št. 1126/9 k.o. Razvanje mora
izpolniti tudi dodatni pogoj in sicer, da je lastnik zemljišč parc. št. 755/9, parc. št. 740/3
in parc. št. 1126/6 vse k.o. Razvanje.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče opredeljeno
kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 5.005,00 EUR (1.199.398,20 SIT) oziroma 65,00 EUR/m2. V ceni ni zajet 20% DDV.

Ob-16760
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03), Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98,
13/01) in 5. člena Statuta Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter 13.
sklepa 8. redne seje Mestnega sveta Mestne
občine Maribor z dne 21. 5. 2007, 32. sklepa
40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 11. 9. 2006 z nadaljevanjem
seje z dne 18. 9. 2006, 24. sklepa 30. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
z dne 19. 9. 2005, 31. sklepa 19. redne seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne
25. 10. 2004, Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7,
2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
A) Zemljišči parc. št. 459/1 neplodno v izmeri 1938 m2 in parc. št. 459/2 njiva v izmeri
1826 m2 obe prip. vl. št. 1041 k.o. Tezno, v
lasti Mestne občine Maribor ležita na križišču Zagrebške in Špeline ulice. Zemljišči
sta oddani v najem za potrebe parkiranja.
Predmetna najemna pogodba v 6. točki določa takojšnjo odpoved najemne pogodbe v
primeru odprodaje zemljišč.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje sta zemljišči opredeljeni
kot stavbni zemljišči.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetni zemljišči ovrednotil
na 432.860,00 EUR (103.730.570,40 SIT)
oziroma 115 EUR/m2. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo obračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišči parc. št. 459/1 in parc. št. 459/2
obe k.o. Tezno bosta prodani na javni dražbi
najboljšemu ponudniku.

Izklicna cena je 432.860,00 EUR
(103.730.570,40 SIT).
B) Zemljišča parc. št. 473 travnik v izmeri
1045 m2, parc. št. 474 neplodno v izmeri
259 m2, parc. št. 475 njiva v izmeri 256 m2
in parc. št. 476 travnik v izmeri 2854 m2 vse
prip. vl. št. 1041 k.o. Tezno, v lasti Mestne
občine Maribor ležijo ob Zagrebški ulici.
Vsa zemljišča so po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje opredeljena kot stavbna zemljišča. Pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil na 485.540,00
EUR (116.354.805,60 SIT) oziroma 110
EUR/m2. V ceni zemljišč ni 20% DDV. Komunalni prispevek bo obračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja.
Zemljišča parc. št. 473, parc. št. 474,
parc. št. 475 in parc. št. 476 vse k.o. Tezno
bodo prodana na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 485.540,00
EUR (116.354.805,60 SIT).
C) Zemljišča parc. št. 652 pot v izmeri
304 m2, parc. št. 653 sadovnjak v izmeri
1301, parc. št. 654 travnik v izmeri 888 m2,
parc. št. 655 pot v izmeri 137 m2, parc.
št. 659 dvorišče v izmeri 813 m2, parc.
št. 660 sadovnjak v izmeri 418 m2, vse k.o.
Tezno, v lasti Mestne občine Maribor ležijo
na križišču Poljske ulice in Ptujske ceste.
Vsa zemljišča so po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje opredeljena kot stavbna.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil
na 625.100,00 EUR (149.798.964,00 SIT)
oziroma 161,90 EUR/m2. V ceni zemljišč ni
20% DDV. Komunalni prispevek bo obračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišča parc. št. 652, parc. št. 653, parc. št. 654,
parc. št. 655, parc. št. 659 in parc. št. 660
vse k.o. Tezno bodo prodana na javni dražbi
najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 625.100,00
EUR (149.798.964,00 SIT).
D) Zemljišča parc. št. 10/1 njiva v izmeri
3438 m2, parc. št. 10/7 njiva v izmeri 187 m2,
parc. št. 1020/1 sadovnjak v izmeri 64 m2,
parc. št. 1020/2 sadovnjak v izmeri 676 m2,
parc. št. 11/1 travnik v izmeri 479 m2, parc.
št. 11/2 travnik v izmeri 287 m2, parc. št. 12/1
travnik v izmeri 560 m2, parc. št. 12/2 travnik v izmeri 931 m2, parc. št. 12/3 travnik
v izmeri 2637 m2, parc. št. 12/4 travnik v
izmeri 406 m2, parc. št. 12/5 travnik v izmeri
470 m2, parc. št. 5/3 pašnik v izmeri 127 m2,
parc. št. 8/1 sadovnjak v izmeri 560 m2,
parc. št. 8/2 sadovnjak v izmeri 161 m2,
parc. št. 9/1 travnik v izmeri 2402 m2, vse
k.o. Pobrežje so v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča ležijo v kareju Čufarjeve,
Šolske in Osojnikove ulice.
Vsa zemljišča so po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje opredeljena kot stavbna.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil
na 1.445.580,00 EUR (346.418.791,20 SIT)
oziroma 108,00 EUR/m2. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišča parc. št. 10/1, parc. št. 10/7, parc.
št. 1020/1, parc. št, 1020/2, parc. št. 11/1,
parc. št. 11/2, parc. št. 12/1, parc. št. 12/2,
parc. št. 12/3, parc. št. 12/4, parc. št. 12/5,
parc. št. 5/3, parc. št. 8/1, parc. št. 8/2, parc.
št. 9/1 vsa k.o. Pobrežje bodo prodana na
javni dražbi najboljšemu ponudniku.
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Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 1126/9 k.o. Razvanje bo prodano na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 5.005,00
EUR (1.199.398,20 SIT).
H) Zemljišče parc. št. 1743/3 dvorišče v
izmeri 413 m2, prip. vl. št. 1016 k.o. Maribor
grad, v lasti Mestne občine Maribor leži ob
Svetozarevski ulici. Predmetna nepremičnina je nastala iz zemljišča parc. št. 1743/1
in je bila odmerjena v skladu z Odlokom o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
starega mestnega jedra v Mariboru (MUV,
št. 1/02, 24/04). Nepremičnina predstavlja
del gradbene parcele namenjene izgradnji
garažne hiše.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče opredeljeno
kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 84.706,30 EUR (20.299.017,73 SIT) oziroma 205,10 EUR/m2. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 1743/3 k.o. Maribor
grad bo prodano na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 84.700,00
EUR (20.297.508,00 SIT).
I. Zemljišče parc. št. 251/2 zelenica v izmeri 145 m2, prip. vl. št. 2135 k.o. Studenci,
v lasti Mestne občine Maribor leži ob Gozdni
ulici. Predmetna nepremičnina bo prodana
obremenjena s stvarno služnostjo dostopa
do zemljišča parc. št. 251/3 k.o. Studenci.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče opredeljeno
kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je zemljišče parc. št. 251/2
k.o. Studenci ovrednotil na 8.700,00 EUR
(2.084.868,00 SIT) oziroma 60,00 EUR/m2.
V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega
dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 251/2 k.o. Studenci bo prodano na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 8.700,00
EUR (2.084868,00 SIT).
J) Zemljišča parc. št. 1184/2 njiva v izmeri 88 m2, prip. vl. št. 1345 k.o. Koroška vrata,
parc. št. 1178/3 travnik v izmeri 530 m2 in
parc. 1179 njiva v izmeri 556 m2, obe prip. vl.
št. 1404 k.o. Koroška vrata, v lasti Mestne
občine Maribor ležijo v kareju Gosposvetske
ceste, Kosarjeve in Medvedove ulice. Zazidavo na predmetnem območju ureja Odlok
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 19/2006). Dodatni pogoj za gradnjo je
lastništvo zemljišča parc. št. 1178/2 k.o. Koroška vrata.
Vsa zemljišča so po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje opredeljena kot stavbna.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil na 275.890,00 EUR (66.114.279,60 SIT)
oziroma 235,00 EUR/m2. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišča parc. št. 1184/2, parc.
št. 1178/3 in parc. št. 1179 vse k.o. Koroška
vrata bodo prodana na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
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Izklicna cena javne dražbe je 275.890,00
EUR (66.114.279,60 SIT).
K. Zemljišče parc. št. 2106/7 neplodno v
izmeri 409 m2 prip. vl. št. 1347 k.o. Koroška
vrata, v lasti Mestne občine Maribor leži na
Lentu ob ulici Ob bregu. Na predmetnem zemljišču je predvidena gradnja podzemne garaže za potrebe novega poslovno stanovanjskega objekta – Kare 16 v skladu z Odlokom
o zazidalnem načrtu dela območja S-8 in
Š-8/1 – Pristan v Mariboru (MUV, št. 27/97
in 24/02). Na zemljišču parc. št. 2106/7 k.o.
Koroška vrata, ploščad nad podzemno garažo je predvidena ureditev javnega trga
– Ribiškega trga. Bodoči investitor gradnje
se zaveže trg urediti na svoje stroške in ga
predati Mestni občini Maribor, kar bo izvedeno na podlagi izdelanega etažnega načrta
in vpisa lastninske pravice v korist Mestne
občine Maribor. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče
opredeljeno kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 73.620,00 (17.642.296,80 SIT) oziroma
180 EUR/m2. Od ocenjene vrednosti se odštejejo stroški za ureditev zelenice na Ribiškem trgu in stroški izvedbe dostopne rampe za invalide in zunanje stopnice, v višini
42.849,68 EUR, tako da znaša izklicna cena
javne dražbe 30.770,30 EUR (7.373.794,69
SIT) oziroma 75,23 EUR/m2. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 2106/7 k.o. Koroška
vrata bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 30.770,30
EUR (7.373.794,69 SIT).
L) Zemljišče parc. št. 127/2, v izmeri
340 m2, prip. vl. št. 875 k.o. Studenci, v
lasti Mestne občine Maribor, leži ob Občinski ulici.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
je predmetno nepremičnino ovrednotil na
26.500,00 EUR (6.350.460,00 SIT) oziroma
77,94 EUR/m2. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 127/2 k.o. Studenci
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 26.500,00
EUR (6.350.460,00 SIT).
M) Zemljišče parc. št. 1021/2 travnik izmeri 2558 m2, prip. vl. št. 2090 k.o. Tezno,
v lasti Mestne občine Maribor, leži ob Zagrebški cesti.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino ovrednotil na 333.000,00 EUR (79.800.120,00
SIT) oziroma 130,18 EUR/m2. Komunalni
prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 1021/2 k.o. Tezno se
proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe je 333.000,00
EUR (79.800.120,00 SIT).
N) Zemljišče parc. št. 3114 dvorišče v
izmeri 63 m2 k.o. Pobrežje, v lasti MOM, leži
ob Mejni ulici. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče
opredeljeno kot stavbno zemljišče.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino ovrednotil na 3.465,00 EUR (830.352,60 SIT)
oziroma 55,00 EUR/m2. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 3114 k.o. Pobrežje se
proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe je 3.465,00
EUR (830.352,60 SIT).
O) Zemljišče parc. št. 238/1 njiva v izmeri
176 m2 k.o. Zg. Radvanje, v lasti MOM, zemljišče leži ob ulici Na griču.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče opredeljeno
kot stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino ovrednotil na 19.360,00 EUR (4.639.430,40 SIT)
oziroma 105 EUR/m2. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče parc. št. 238/1 k.o. Zg. Radvanje se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 19.360,00
EUR (4.639.430,40 SIT).
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
500,00 EUR.
Vsak dražitelj mora, najkasneje do 22. 6.
2007, vplačati varščino v višini 30% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM
d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
3. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03).
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v sredo,
27. 6. 2007, ob 9. uri.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne skle-
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ne prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo v skladu z določili Obligacijskega
zakonika najkasneje v mesecu dni po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati
kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. V kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da
je odstopil od nakupa. V takšnem primeru
prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči v zvezi z postopkom
prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne cene,
vendar ne več kot 8.346 EUR.
8. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/22-01-423, 22-01-554 in 22-01-422.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov vključno s stroški cenitve. Posest preide
na kupca.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska
Bistrica št. 01238-0100016470 pri Upravi za
javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-40/2006. Po opravljeni javni dražbi
se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
9. Ogled nepremičnine: ogled je možen po
predhodnem dogovoru na tel. 05/71-41-361
int. 124.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred
pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke), ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne
osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti
nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu,
registracija, ipd.),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
III. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo 27. 6.
2007 ob 13. uri v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino
Il. Bistrica, tel. 71-41-361, int. 108 oziroma
124, v času uradnih ur.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-16848
Družbe GOZD Ljubljana d.d., Gozdno
gospodarstvo Celje d.o.o. in Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o., s sedežem Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, objavljajo na osnovi
9.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 34/96 in 70/00) v nadaljevanju Uredba,
ter letnega aneksa št. 1/07 h koncesijski pogodbi poziv ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev in
listavcev,
ki bo v 20. 6. 2007, ob 13. uri v sejni sobi
na sedežu družb, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.
I/1. GOZD Ljubljana d.d. nudi naslednje
blago:
– goli listavcev (les za lesne plošče I) v
skupni količini 270 t oziroma ca. 270 m3;
– manipulativni les iglavcev v skupni
količini 60 t oziroma ca. 80 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša 16.710
€ in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladišču Litija
(železniška postaja).
II/1. GG Celje d.o.o. nudi naslednje blago:
– goli listavcev (les za lesne plošče I) v
skupni količini 270 t oziroma ca. 270 m3;
– goli listavcev (les za lesne plošče II) v
skupni količini 80 t oziroma ca. 80 m3;
– celulozni les iglavcev I, II) v skupni
količini 22.5 t oziroma ca. 30 m3;
– manipulativni les iglavcev v skupni
količini 90 t oziroma ca. 120 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša
22.510 € in vsebuje 20% DDV.

Oblovina se nahaja na skladišču Imeno
(železniška postaja).
III/1. GG Brežice d.o.o. nudi naslednje
blago:
– goli listavcev (les za lesne plošče I) v
skupni količini 300 t oziroma ca. 300 m3;
– manipulativni les iglavcev v skupni
količini 37.5 t oziroma ca. 50 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša 17.400
€ in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladišču Sevnica
(Savska cesta).
Javna dražba je pisna. Ponudbe je
potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo oblega lesa iglavcev in listavcev« prodajalcu na naslov, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana. Rok za predložitev ponudb
in plačilo varščine je najkasneje 19. 6. 2007
do 14. ure.
Celotni razpisni pogoji se dvignejo proti
plačilu 42 € na sedežu družbe, vsak dan
med 10. in 12. uro pri Celarc Romanu
(01/241-02-28) od dneva objave dalje.
GOZD Ljublana d.d.
GG Celje d.o.o.
GG Brežice d.o.o.
Št. 52/07
Ob-16838
Občina Ilirska Bistrica 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), 16.
člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. l.
RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica št. 3528-40/2006 z
dne 22. 3. 2007 razpisuje
javno dražbo
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe:
Prodaja poslovne stavbe in dvorišča v
Gubčevi ulici 12 v Ilirski Bistrici (bivši kompleks AMD) parc. št. 3267 k.o. Trnovo. Poslovna stavba meri 459 m2, dvorišče ima
površino 757 m2.
Izklicna cena znaša 95.977,30 €
(23.000.000,00 SIT).
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
2. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno
za 834,59 € (200.000,00 SIT).
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da je krivda
za ne podpis pogodbe na strani dražitelja,
prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470
pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-40/2006, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
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Razpisi �������������
delovnih mest
Št. 139/07
Ob-16698/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in 33/07) Upravna enota Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve, Referat za državljanstva,
matične zadeve, javni red in tujce.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
upravne, ekonomske ali pravne smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanj manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja upravnih notranjih
zadev,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je

kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Celje
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.
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.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v 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 delovno mesto svetovalec″ na
naslov: Upravna enota Celje, Ljubljanska
cesta 1, 3000 Celje, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: ue.celje@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Celje: http://upravneenote.gov.
si/celje.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Petra Ponikvar Cokan, tel.
03/42-65-414.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Celje
Št. 110-62/2007
Ob-16699/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto v mestni upravi:
notranji revizor – podsekretar (m/ž) v
Službi za notranjo revizijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba, ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– izpit za državnega notranjega revizorja;
– 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: opravljanje zahtevnih
nalog notranjega revidiranja.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
notranji revizor – podsekretar 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
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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
(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: »javni
natečaj, notranji revizor – podsekretar, številka: 110-62/2007« 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 RS 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

– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni 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 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.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave in izpita Sodnega reda pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja skupne finančno
računovodske službe'' na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tav-

Št. 110-135/2007-31111
Ob-16755/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
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
Su 20/2007-8
Ob-16757/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta za nedoločen čas:
vodja skupne finančno računovodske
službe (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja skupne finančno
računovodske službe je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetnik
v pravosodju II in svetnik v pravosodju I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
svetnik v pravosodju II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje, organiziranje, koordiniranje
in nadziranje dela skupne finančno-računovodske službe,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa, ki se nanašajo na poslovanje finančno-računovodske službe,
– razporejanje proračunskih sredstev po
pooblastilu in pod nadzorom predsednika
sodišča,
– nadziranje zakonitosti in pravilnosti
uporabe finančnih sredstev,
– priprava finančnih načrtov, periodičnih
in zaključnih obračunov,ter poročil in analiz
– vodenje izdelave predpisane finančne
dokumentacije in pregledovanje vseh pogodb sodišča s finančnega vidika,
– koordiniranje dela z uporabniki računovodstva in opravljanje svetovalnega dela
z njimi s področja finančno-materialnega
poslovanja,
– vodenje financiranja sodišča ter sodelovanje s pristojno službo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– priprava pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje finančnega poslovanja
sodišča ter spremljanje pravilnega izvajanja
pogodb,
– uvajanje sodobnih metod dela v računovodstvo,
– spremljanje in prilagajanje uporabe novih predpisov in strokovne literature s področja finančno-računovodskega poslovanja,
– sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in
Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije pri
pripravi in spremembah predpisov, ki imajo
vpliv na finančno poslovodenje sodišč,
– sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in vodenju postopkov oddaje
javnih naročil,
– finančno računovodsko spremljanje
založenih sredstev in izdelava poročil,
– sodelovanje pri finančnih projektih pomembnih za uspešno delovanje sodišča.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
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čarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi na spletni strani Okrožnega sodišča
in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 1102-38/2007/04
Ob-16821/07
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 proizvodnih dejavnosti, za delo na
področju statistike gradbeništva.
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 gradbene 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 raziskovanj s področja gradbeništva;
– 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.
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;
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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 (Uradi 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: »1102-38/2007«,
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 gradbeništva;
– s poznavanjem statističnih metod (indeksna števila);
– 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).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Borut Strnad, tel. 01/241-52-00.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 106/07

Ob-16836/07

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, razpisuje
tri mesta za mlade raziskovalce (m/ž)
na raziskovalnem področju Matematika.
Podrobnejše informacije o razpisu so na
voljo na spletni strani www.imfm.si in na
tel. 01/426-71-77. Rok za oddajo prijav je
26. 6. 2007.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 100-12/2007

Ob-16837/07

V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) objavlja Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, javni
natečaj za delovni mesti
1. direktor/ica občinske uprave Občine Lenart.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske ali upravne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj v javni
upravi;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
pregan ja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni ne nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne smejo biti vložene pravnomočne obtožnice zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka
univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktorat znanosti.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela občinske
uprave,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– vodenje in odločanje o zahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– odgovarja za zakonitost in pravilnost
delovanja uprave,
– druge najzahtevnejše naloge.
Izbrani kandidat/ka bo delo na delovnem
mestu direktor/ica občinske uprave opravljal
v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas za dobo petih let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/ka
bo delo opravljal v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.
2. višji svetovalec za splošne in premoženjsko pravne zadeve.
Delo se bo opravljajo v nazivu višji svetovalec III, II in I.
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Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
pregan ja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni ne nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne smejo biti vložene pravnomočne obtožnice zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. višji svetovalec za družbene dejavnosti.
Delo se bo opravljajo v nazivu višji svetovalec III, II in I.
Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske, upravne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
pregan ja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni ne nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne smejo biti vložene pravnomočne obtožnice zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi priložiti:
– izjavo, da je kandidat/ka državljan/ka
Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da kanidat/ka ni
bil/a obsojen/a na pogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, navedenega v
prejšnji alinei,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (potrdilo
ali diploma pridobljena v RS, ali nostrificirano tuje spričevalo),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazila o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih,
– potrdilo o opravljenen strokovnem izpitu iz upravnega postopka in potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma iz državnega izpita iz javne uprave,
mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od
dne imenovanja v naziv.
Natečajna komisija bo obravnavala le
popolne in pravočasne vloge.
Rok in naslov za vložitev vloge: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Občina Lenart, Trg osvboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, v zaprti kuverti z označbo: “Javni natečaj za prosto delovno mesto
direktorja občinske uprave – Ne odpiraj”, za
delovno mesto pod št. 2 “Javni natečaj za
prosto delovno mesto pravnika – ne odpiraj”
ter za delovno mesto pod št. 3 “Javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalca za
družbene dejavnosti – ne odpiraj”.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom ter
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradi list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, številka
»1102-41/2007«, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.
si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav
oziroma dokazil in pogovora s kandidati
ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to
potrebno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Jani Žužek,
tel. 01/24-15-116.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije

Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak
delovni dan na tel. št. 02/729-13-20.
Občina Lenart
Št. 1102-41/2007/1
Ob-16862/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, v Službi
za finančno poslovanje.
Usposabljal se bo za samostojno delo na
področju finančnega poslovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge za katere se bo usposabljal izbrani kandidat:
– izvajanje različnih operativnih del s področja finančnega poslovanja;
– priprava in analiza različnih podatkovnih baz;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednje izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 1. in
2. točke iz uradne evidence.
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Ob-16876/07
Na podlagi 3. korespondenčne seje Svet
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše Nova vas
4b, 1385 Nova vas, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
43., 53., 107.a in 145. členom Zakona 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 bo imenovan za
dobo 5 let.
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Predviden začetek dela bo 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 vodenja
zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah in
kratkim življenjepisom), pošljite najkasneje
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše Nova vas
4b, 1385 Nova vas, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas
Št. 35/07
Ob-16887/07
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) in 53. člena
Študentske ustave (Ur. l. RS, št. 105/02 in
133/03) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije izdaja razpis za imenovanje
1. Generalnega sekretarja Študentske
organizacije Slovenije.
2. Za opravljanje funkcije Generalnega
sekretarja ŠOS za obdobje dveh let.
3. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
v skladu z:
– 19. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR – Ur. l. RS, št. 42/02),
– Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev
(ZZDT – Ur. l. RS, št. 66/00, 101/05), kolikor
niso državljani RS.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazcu skupaj z zahtevanimi
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za Generalnega
sekretarja ŠOS.«
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo
ob delavnikih v prostorih ŠOS (med 10. in
12. uro), Dunajska 51, 1000 Ljubljana ali na
spletnih straneh ŠOS (http://www.studentska-org.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po končanem izboru.
8. Izbranega kandidata na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije
imenuje skupščina Študentske organizacije
Slovenije.
Predsedstvo Študentske organizacije
Slovenije
Ob-16894/07
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje
objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista splošne medicine (družinske medicine) ali zdravnika
splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk,
otrok in mladine.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim
delovnim časom za nedoločen čas:
Pogoji za zasedbo:
– končana Medicinska fakulteta,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljena specializacija iz splošne
medicine (družinske medicine) ali podiplomski študij iz zdravstvenega varstva žensk,
otrok in mladine,
– znanje slovenskega jezika,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
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– državljanstvo Republike Slovenije,
– poskusno delo štiri mesece.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in kratek življenjepis
v 8 dneh po objavi tega razpisa pošljejo na
naslov: Zdravstveni dom Zagorje, Kadrovska služba, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje
ob Savi.
O izbiri bomo kandidate pisno obvestili v
30 dneh po izbiri.
Zdravstveni dom Zagorje
Ob-16992/07
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih:
Svetovalec Ustavnega sodišča I in
Svetovalec Ustavnega sodišča II za področje gospodarskega prava.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil;
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil;
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.

2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z
dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni
strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki
pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega
sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne
pozove k dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki
bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali
izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan
vložitve prijave.
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3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec I za področje gospodarskega
prava« oziroma »ne odpiraj – javni natečaj
– svetovalec II za področje gospodarskega
prava«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 24/2007
Ob-17001/07
Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in
ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 82/04), sedme alineje prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE
VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št.: SV 473/05 z dne 31. 3.
2005 – prečiščeno besedilo), 22. in 23. člena
Poslovnika o delu Sveta ustanoviteljev javnih
podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.,
z dne 30. 9. 2004, ter sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding
Ljubljana, d.o.o. z dne 5. 6. 2007, Razpisna
komisija Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. objavlja razpis za

direktorico/direktorja družbe JAVNO
PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA
d.o.o.
Kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom
določene še naslednje razpisne pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– organizacijske sposobnosti,
– poznavanje dejavnosti in problematike
javnega podjetja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– predložitev programa dela za mandatno obdobje.
K prijavi z življenjepisom in navedbami
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidatke/kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih (npr. potrdilo delodajalca
ali drugo dokazilo iz katerega bo nedvomno
razvidno izpolnjevanje tega pogoja),
– fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju tujega jezika ali potrdila visokošolske
organizacije o opravljenem izpitu iz tujega
jezika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista.
Direktorica/direktor bo imenovan/a za
mandatno dobo štiri leta.
Kandidatke/kandidati naj popolne prijave
z zahtevanimi dokazili in programom dela
pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa,
v zaprti kuverti na naslov: Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding
Ljubljana, d.o.o., »Za razpisno komisijo – Ne
odpiraj (JP VO-KA)«, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala.
Prijavljene kandidatke/kandidati bodo o
izbiri obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbrano kandidatko/kandidatom.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/474-08-16, Zdenka Grozde.
Razpisna komisija
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
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Št. 110-172/2007-31111
Ob-17091/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 47803-27/2006-49

Ob-16877/07

Popravek
Dne 25. 5. 2007 je bilo javno vabilo k
nakupu predmetne nepremičnine objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, in sicer na
strani 3949. Naročnik javnega vabila k nakupu nepremičnine je Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike
Slovenije za ceste.
Vabilo k nakupu nepremičnine se popravi, in sicer na sledeč način:
– v dvanajstem odstavku javnega vabila
k nakupu nepremičnine, kjer je določen rok
za predložitev ponudb, spremenite datum, in
sicer tako, da se prvi stavek dvanajstega odstavka glasi: Rok za predložitev ponudb:
ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku
za oddajo ponudb in mora biti vročena
naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 12. 6. 2007 do 12. ure.
– v trinajstem odstavku javnega vabila
k nakupu nepremičnine, kjer je določeno,
do kdaj morajo biti vročene ponudbe, spremenite datum, in sicer tako, da se prvi stavek trinajstega odstavka glasi: Upoštevane
bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne
glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 12. 6. 2007 do 12. ure, vročene
naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva
št. 47803-27/2006 – Ne odpiraj!«
– v petnajstem odstavku javnega vabila
k nakupu nepremičnine, kjer je določen čas
in kraj odpiranja ponudb, spremenite datum,
in sicer tako, da se prvi stavek petnajstega
odstavka: Čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6.
2007 ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, soba 320.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 007-176/2007/2
Ob-16849/07
Na podlagi 24. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 72/05) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitve
sodnih izvedencev:
1. dr. Igor Janežič, se na lastno zahtevo razreši kot sodni izvedenec, imenovan
za strokovno področje strojev in opreme, z
dnem 26. 5. 2007,
2. mag. Milan Rovan, se na lastno zahtevo razreši kot sodni izvedenec, imenovan
za strokovno področje kmetijstva, z dnem
26. 5. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 96/2007
Ob-16835/07
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nedokončan poslovni objekt skupaj z
dvoriščem parc. št. 49 S v izmeri 1.258 m2 in
zemljišče parc. št. 6/2 v izmeri 5.225 m2, k.o.
Kremenca na naslovu Kremenca 14, Caj-

narje (Občina Cerknica). Izhodiščna cena
je 130.000 EUR.
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na
sedež prodajalca najkasneje do 18. 6. 1007
do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo nepremičnine,
– dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino na
račun prodajalca 01100-6030274014 sklic
00 2500-99 v višini 10% izhodiščne cene
za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo.
Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v
kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti
v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje
nepremičnin.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše
pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske
storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati
vse pripadajoče javne dajatve.
VIII. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
tudi da lahko do sklenitev pravnega posla že
začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
IX. Postopek bo vodila posebna Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne
informacije je Tatjana Bakše tel. 01/30-77-278
elektronski naslov: tatjana bakse@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
(OE Ljubljana)
Št. 05/07
Ob-16839/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavlja obvestila:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Otmar Zapletal, z dnem 17. 4. 2007.
Pisarna: Vetrinjska ulica 11, 2000 Maribor.
Andrej Hostnik, z dnem 25. 4. 2007.
Pisarna: Liptovska 6/a, 3210 Slovenske
Konjice, pri odvetniku Velimirju Cugmasu.
Anita Klobučar, z dnem 1. 5. 2007.
Pisarna: Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje.
Damijan Gregorc, z dnem 3. 5. 2007.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana.
Lucija Repanšek, z dnem 15. 5. 2007.
Pisarna: Blaževa ulica 4, 4220 Škofja
Loka.
Maša Novak, z dnem 15. 5. 2007.
Pisarna: Odvetniška družba Čeferin o.p.,
d.n.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.
Luka Gaberščik, z dnem 15. 5. 2007.
Pisarna: Odvetniška družba Čeferin o.p.,
d.n.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.
Matija Mauhler, z dnem 15. 5. 2007.
Pisarna: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, pri
odvetniku Gregorju Zupančiču.
Patricija Rot, z dnem 16. 5. 2007.
Pisarna: Odvetniška pisarna Jadek &
Pensa d.n.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana.
Luka Jukič, z dnem 16. 5. 2007.
Pisarna: Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj.
Mira Puc, z dnem 1. 6. 2007.
Pisarna: Dunajska 56, 1000 Ljubljana.
Barbara Kürner Čad, z dnem 1. 6.
2007.
Pisarna: Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana, pri odvetniku Tomažu Čadu.
V. Preselitve:
Ana Ržen, odvetnica iz Škofje Loke, z
dnem 1. 1. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kapucinski trg
7, 4220 Škofja Loka.
Mag. Janez Jocif, odvetnik iz Kranja, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Cesta talcev 83, 4000 Kranj.
Franci Šošterič, odvetnik iz Maribora,
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Partizanska cesta 6, 2000 Maribor.
Karla Pajnik, odvetnica iz Slovenj Gradca, z dnem 15. 5. 2007 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Sejmiška
cesta 4, 2380 Slovenj Gradec.
Edita Živec, odvetnica iz Maribora, z
dnem 23. 5. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Gregorčičeva
ulica 24, 2000 Maribor.
Rija Krivograd, odvetnica iz Maribora, z
dnem 25. 5. 2007 sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Meljska cesta 1,
2000 Maribor.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-16897/07
Na podlagi sklepov Vlade Republike
Slovenije, št. 36100-6/2007/5, z dne 26. 4.
2007, 7. člena Pravil o načinu ugotavljanja
in sanaciji rudarske škode in sklepa št. 4/1,
38. redne seje Nadzornega sveta rudnik ži-
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Št.

vega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., z dne
23. 5. 2007 objavlja Komisija za ugotavljanje
in sanacijo rudarske škode pri Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.

– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 7. 2007 do
12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
5. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo zemljišč v lasti Občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe. V zvezi s prodajo zemljišča pod točko 2.d. bo prodajna pogodba
sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, v
kolikor predkupni upravičenec v zakonskem
roku ne bo uveljavljal predkupne pravice.
8. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Občine Piran. Kupec
mora plačati kupnino v roku, ki bo določen
v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo
razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade v korist Občine Piran.
9. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/61-750-33.
Občina Piran

poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 2007
Pismeni zahtevek za povračilo škode
lahko najkasneje do 30. 6. 2007 vložijo vse
pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo
na svojih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila
poravnana.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne in
fizične osebe, ki jim je bila škoda že poravnana, pa je zaradi rudarjenja, kasneje škoda
ponovno nastala.
Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravičenci, ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v letu 2007 in jim je bila škoda priznana,
ni pa bila še sanirana in plačana.
Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine
– objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno njeno približno višino ter predlog načina in časa
izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke
o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki jim je bila škoda že priznana, ni pa še sanirana in plačana, dokumentacije iz prejšnjega odstavka, zahtevku
ni potrebno ponovno vlagati.
Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami
na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija, v zaprti
kuverti, s pripisom: »Za rudarsko škodo«.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila višino
škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upravičencev do povračila škode v letu 2007.
Povračilo škode se bo izvajalo na podlagi
računov oziroma situacij, v okviru sredstev
odobrenih v proračunu Republike Slovenije
za leto 2007.
V letu 2007 je za povračilo rudarske škode odobreno 292.104,82 €.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri predsedniku komisije, Bazoviška 2, Idrija,
ali po telefonu št. 05/37-43-920 vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Ob-16794/07
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 1720/5 – katastrska kultura
– njiva v izmeri 225 m2, vl. št. 2445 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 28.334,47 EUR;
b) parc. št. 1412/11 – katastrska kultura
– travnik v izmeri 192 m2, vl. št. 36 k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 16.026,82 EUR;
c) parc. št. 515/2 – katastrska kultura
– dvorišče v izmeri 583 m2, del stavbišča
(stan. stavbe) v izmeri 28,30 m2, vl. št. 891
k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 73.477,04 EUR;

d) parc. št. 990/4 – katastrska kultura – vinograd v izmeri 163 m2, parc. št. 990/5 – katastrska kultura – travnik v izmeri 124 m2, vinograd v izmeri 71 m2, parc. št. 990/6 – katastrska kultura – travnik v izmeri 84 m2, vl. št. 2019
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 29.250,00 EUR;
e) parc. št. 1735/5 – katastrska kultura
– njiva v izmeri 112 m2, vl. št. 2148 k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 14.022,74 EUR;
f) parc. št. 1029/3 – katastrska kultura
– stavbišče (gospodarskega poslopja) v izmeri 64 m2, dvorišče v izmeri 561 m2, vpisano v vl. št. 322 k.o. Sečovlje, izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
75.123,75 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v
2. točki pod črko a, b, d in e, je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši fizičnih oseb, stavbno zemljišče navedeno v 2. točki pod črko c, je v posesti fizične osebe, na katerem stoji tudi del
stanovanjske stavbe v postopku legalizacije.
Del stan. stavbe ni predmet prodaje. Stavbno zemljišče navedeno v 2. točki pod črko
f, je v posesti fizičnih oseb, na katerem stoji
tudi gospodarsko poslopje v postopku legalizacije. Gospodarsko poslopje ni predmet
prodaje. Na zemljišču, navedenem v točki
2.d., je ustanovljena predkupna pravica v
korist predkupnega upravičenca.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice 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) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno po
oblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k
ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe;
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
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Št. 352-0007/2007
Ob-16819/07
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
8290 Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU), 44.
člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, 12/03 in 77/03), 109. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
sklepa Občinskega sveta občine Sevnica,
sprejetega na 5. redni seji dne 23. 4. 2007,
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Sevnica
1. Predmet prodaje: enosobno stanovanje št. 10/II v pritličju s pripadajočo kletjo
10/I v večstanovanjski stavbi na naslovu
Glavni trg 34, 8290 Sevnica, v skupni izmeri
41,48 m2. Obravnavano stanovanje obsega
predsobo, hodnik, kopalnico, kuhinjo, sobo
ter klet.
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2. Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Sevnica.
3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb
Javne ponudbe se bodo sprejemale od
dneva objave javne ponudbe do vključno
dne 27. 6. 2007, do 10. ure na naslovu: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje
27. 6. 2007 (datum poštnega žiga na dan
27. 6. 2007).
Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in
druge navedene pogoje in bodo pravočasno
prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja
Glavni trg 34.«. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 29. 6. 2007, ob 11. uri v sobi št. 214
Občine Sevnica. Ponudbe pod izklicno ceno
ne bodo upoštevane.
4. Izklicna cena za stanovanje je 28.700
EUR.
Pri stanovanju je v ceni vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s
pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
5. Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim ponudnikom,
bo v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb, sklenjena kupoprodajna pogodba s
plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286. Plačilo kupnine
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
6. Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v EU in
fizične osebe, državljani EU, oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo,
– ponudba mora biti veljavna do 15. 9.
2007,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše
od 60 dni,
– ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati varščino
v višini 10% od izklicne cene stanovanja
na transakcijski račun Občine Sevnica
št. 01310-0100008286 in se pri plačilu varščine sklicevati na predmet prodaje ter do
roka za odpiranje ponudb predložiti potrdilo
o plačilu varščine,
– ponudniki morajo predložiti kopijo bančne kartice oziroma potrdilo banke o odprtem transakcijskem oziroma bančnem računu (vračilo varščine),
– izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni
najemniki, imajo najemniki predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo
izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe
(udeležba predkupnih upravičencev na odpiranju ponudb je obvezna),
– kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
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– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem
oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati kot ponudniki in kupci,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana varščina ostala prodajalcu,
– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po opravljenem postopku javne ponudbe,
– v zvezi s prenosom lastništva plača kupec davek na promet nepremičnin in stroške
notarske overitve,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– komisija, ki vodi postopek javne ponudbe, lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v
višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Sevnica, tel. 07/81-61-200 ali 07/81-61-269, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Romanu Strlekarju,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Sevnica
Št. 478-0-0031/2007-204
Ob-16863/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 324, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem, tel. 02/870-55-10.
2. Predmet prodaje sta nepremičnini –
gradbeni parceli, in sicer: parc. št. 280/12
– dvorišče v izmeri 1.166 m2.
Zemljišče je namenjeno izključno gradnji
obrtnih in drugih poslovnih objektov.
Zemljišče je komunalno opremljeno s komunalnimi priključki potrebnimi za pridobitev
gradbenega dovoljenja, strošek komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka
za komunalno opremo, s katero so parcele
opremljene ob prodaji, je zajet v ceni gradbenih parcel.
3. Izhodiščna cena za zemljišči opisani v
prejšnji točki, skupaj s sorazmernimi stroški
komunalnega opremljanja je 47 €/m2.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin v OC Dobja vas – ne
odpiraj«.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– svoje natančne osebne podatke;

– dokazilo o plačani 10% varščini;
– natančno navesti ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne.
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem
št. 01303-0100009987, uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino,
neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh
od prejema sklepa o izboru.
d) Rok plačila celotne kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
f) Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
g) Prodajalec si pridružuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da za isto zemljišče prejme več enakih ponudb. Glede
izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil te ponudnike.
h) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 6.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
7. Izbrani ponudnik mora na kupljenem
zemljišču zgraditi objekt najkasneje v roku
3 let od podpisa pogodbe, sicer se pogodba
razveljavi, prodajalec pa je upravičen do
odškodnine.
8. Ostale določbe:
– nepremičnini se prodajata po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših
ugovorov;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 465-02-2/02-31
Ob-16864/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 597 z dne 6. 6. 2002 objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 296/2 – stan. stavba v izmeri 77 m2,
pripisana v zemljiškoknjižnem vložku 1137
k.o. Ravne, z naslovom Stara ulica 1a.
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
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– klet v izmeri 30,70 m2,
– pritličje v izmeri 69,87 m2,
– nadstropje v izmeri 66,43 m2.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 52.443,82 €.
3. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v Uradnem
listu RS v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnine Stara ulica 1a – ne
odpiraj«.
– V ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, potrdilo o
plačani 10% varščini, ter natančno navesti
ponujeno ceno.
– Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe, v primeru, da ponudnik ponudi drugačen
rok plačila, mora svojo obveznost plačila
kupnine zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo, pravočasno plačilo kupnine je bistven element pravnega posla.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 6.
2006 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
5. Ostale določbe:
– 10% varščina se nakaže na račun Občine Ravne na Koroškem
št. 01303-0100009987;
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših
reklamacij ali ugovorov;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene, pri
sklepanju pogodbe bo imel prednost ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino;
– v primeru popolnoma enakovrednih
ponudb bo prodajalec za nepremičnino izvedel javno licitacijo oziroma dražbo, glede
izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil te ponudnike;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na pravilnost in primernost prispelih
ponudb, nepremičnine ne proda nobenemu
od ponudnikov;
– ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem,
pri Bukovec Andreju ali Katji Burja, katera
sta na voljo tudi za dajanje podrobnejših
informacij.
Občina Ravne na Koroškem

8. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zapečateni ovojnici na
naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, z oznako »Za javno zbiranje ponudb – Nepremičnine – Ne odpiraj«,
najkasneje do vključno torka, 26. 6. 2007,
do 12. ure. V primeru, da s tem javnim pozivom ne bodo prodane vse nepremičnine, bo
naslednje odpiranje vlog, ki bodo prispele
najkasneje do 30. 7. 2007, do 27. 8. 2007,
do 1. 10. 2007, do 5. 11. 2007 vedno do 12.
ure. Na ovojnici mora biti naveden točen
naslov ponudnika.
9. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene določene v tem javnem zbiranju ponudb,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanco stanja in uspeha za leto 2006,
podatki o boniteti BON-obrazec in potrdilo
banke o solventnosti (za nepremičnine pod
točko 1.),
– kratek poslovni načrt: opis dejavnosti,
opredelitev inovativnosti in razvoja, kadrovski načrt, marketinška strategija, ocenjena
vrednosti investicije, površina in namembnost objekta, opis strojnega parka, terminski in finančni plan izvedbe investicije (za
nepremičnine pod točko 1.).
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se šteje kot neustrezna.
10. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni za pravne osebe,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih,
– podpisano izjavo, iz katere je jasno
razvidno, da se ponudnik strinja z vsemi
pogoji javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– fotokopijo osebnega dokumenta.
Ponudba, ki ne bo imela vseh prilog se
šteje kot neustrezna.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za nepremičnine bodo upoštevana naslednja merila: ponujena višina kupnine, rok
izgradnje objekta, število novih zaposlitev.
Pri izbiri upoštevamo perspektivnost, tržni
potencial in dodano vrednost dejavnosti
podjetja. Poudarek je na znanju in inovativnosti ter zaposlovanju visoko strokovnega
kadra.
12. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec obvestil vse ponudnike, ki
so sodelovali v javnem zbiranju ponudb v
roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
13. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 20 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu plačana varščina ne vrne.
14. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
ponudnikom, je izključena. Komisija lahko
začeti postopek ustavi kadarkoli do skle-

Št. 215/2007
Ob-16878/07
Občina Lendava objavlja na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02), 45.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju

in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03),
17. in 105. člena Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) in Programa prodaje občinskega premoženja, ki ga je občinski svet sprejel dne
2. 4. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin v poslovno-industrijski coni v
Lendavi, in sicer:
a) Parc. št. 6779/7 k.o. Lendava, njiva v
izmeri 1.146 m2, parc. št. 791/4 k.o. Lendava, njiva v izmeri 35 m2, izhodiščna cena:
21.824,88 EUR (5.230.114,20 SIT), od česar znaša vrednost zemljišča 18.187,40
EUR (4.358.428,50 SIT), DDV pa 3.637,48
EUR (871.685,70 SIT).
b) Parc. št. 6779/15 k.o. Lendava, njiva
v izmeri 2.137 m2.
Izhodiščna cena: 39.491,71 EUR
(9.463.805,00 SIT), od česar znaša vrednost
zemljišča 32.909,80 EUR (7.886,504,50
SIT), DDV pa 6.581,96 EUR (1.577.301,00
SIT).
c) Parc. št. 760 k.o. Lendava, njiva v izmeri 1.074 m2, parc. št. 759/2 k.o. Lendava,
pot v izmeri 747 m2, parc. št. 761 k.o. Lendava, njiva v izmeri 1.231 m2, parc. št. 757 k.o.
Lendava, travnik v izmeri 6649 m2, prodaja
se v kompletu skupaj 9.701 m2, izhodiščna cena: 179.274,48 EUR (42.961.336,50
SIT), od česar znaša vrednost zemljišča
149.395,40 EUR (35.801.113,50 SIT), DDV
pa 29.879,08 EUR (7.160.222.50 SIT).
2. Nepremičnine so stavbna zemljišča.
Po Odloku o sprejetju lokacijskega načrta za
območje Industrijske cone v Lendavi (Uradni
list RS, št. 19/03, 26/04) so opredeljene kot
območje za proizvodno obrtne dejavnosti in
območje za industrijo.
3. Prodaja parcel se vrši po načelu videno – kupljeno. Podrobnejše informacije
o komunalni opremljenosti parcel dobite
na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, tel. 02-577-25-42 pri Milanu Berdenu.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Lendava
št. 01259-0100012919. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Kupec se s pogodbo zaveže, da zemljišča ne kupuje iz špekulativnih razlogov
in da v roku 3 let od nakupa zemljišča,
le-tega ne bo prodal tretji osebi.
7. Kupec je dolžan v roku enega leta od
dneva podpisa kupoprodajne pogodbe zgraditi proizvodne prostore in v njih organizirati
proizvodnjo ali storitve ter v treh letih zagotoviti najmanj 5 delovnih mest.
Navedeni rok in število delovnih mest sta
bistvena pogoja za veljavnost kupoprodajne
pogodbe. V primeru razveljavitve sklenjene
pogodbe zaradi neizpolnjenih pogojev je kupec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini
30% kupnine, vzpostavi se prvotno lastniško
in dejansko stanje predmetnih zemljišč pred
sklenjeno pogodbo (vrnitev stvari v prejšnje
stanje na stroške kupca), preostanek kupnine pa se brez obresti vrne kupcu.
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nitve pravnega posla. Prav tako komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike,
ali samo tiste, katerih ponudbo oceni kot
ustrezno, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko komisija
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali s posameznimi od njih
opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
15. DDV in stroške overitve podpisov pri
notarju plača kupec, prav tako nosi stroške
zemljiškoknjižne izvedbe kupoprodajnega
posla.
16. Javno odpiranje ponudb bo vedno
prvi naslednji delovni dan po roku oddaje
ponudb, v sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, vedno ob 13. uri.
Po vsakem odpiranju oziroma izdaji obvestila o izbiri ponudnikov bo občina objavila ob-

vestilo o še razpoložljivih nepremičninah in
sicer na spletnih straneh Občine Lendava:
www.lendava.si.
17. Podrobnejše informacije in pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi: pri Jasni Bračič-Szabó, Občina Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava, tel. 02/577-25-20,
e-mail: jasna@lendava.si.
Občina Lendava
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2007-14
Ob-16850/07
Upravna enota Slovenske Konjice z
dnem izdaje te odločbe preneha hraniti in
izbriše iz evidence statutov sindikatov sindikat Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat KONUS, p.o. Slov. Konjice, s sedežem Mestni trg 18, Slovenske Konjice,
ki je bil z odločbo, številka 028-5/93-1, izdano dne 21. 4. 1993, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 4.
Št. 101-35/2007-5
Ob-16851/07
Pravila sindikata delavcev železniške
postaje Tezno Maribor, ki so hranjena v
Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-203/93-0800-11, z dne
23. 11. 1993 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 203, z
dne 23. 11. 1993, se z dnem 30. 5. 2007
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-11/2007

Ob-16852/07

Iz evidence sindikatov se z dnem 25. 5.
2007, izbrišejo Pravila Sindikata Podjetja
Agrina Žalec, Novo Celje 4, Petrovče, ki je
bil vpisan v evidenco statutov pri RS Upravni enoti Žalec, pod zap. št. 41.
Št. 101-6/2007-3

Ob-16853/07

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Sindikata KSS Pergam since 07 Sindikat centrov za socialno delo Sindikat centra za socialno delo Ptuj.
– Naziv pravil: Pravila za delovanje sindikata v zavodu.
– Ime sindikata: KSS Pergam since 07
Sindikat centrov za socialno delo Sindikat Centra za socialno delo Ptuj.
– Sedež sindikata: Trstenjakova 5a,
2250 Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 115.
3. Matična
številka
sindikata
je:
2219492.
Št. 101-3/2007-310-4
Ob-16854/07
Pravila Sindikata lesarstva Slovenije,
Lesna tovarna pohištva Prevalje, Polje
1, Prevalje, ki so hranjena na Upravni enoti
Ravne na Koroškem na podlagi odločbe
številka 024-1/93-3/3, izdane 3. 11. 1993 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 26, se z dne 24. 5. 2007
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Datum izbrisa, 24. 5. 2007 in številka odločbe, 101-3/2007-310-3, se vpišeta v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem.
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Objave po Zakonu ���������
o medijih
Ob-16880/07
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
Črta se: Radio Glas Ljubljane, d.d., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, doda se:
Nataša Harej, Cesta revolucije 1, Jesenice, 5,42%,
Romana Purkart, Sebenje 73, Bled,
5,42%.
Ob-16881/07
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, Marketing magazin, Golden
drum magazine, Grafičar, Mag.
Imena članov nadzornega sveta Delo,
d.d.: mag. Andrijana Starina Kosem (predsednica NS), Stojan Zdolšek (namestnik
predsednice NS), mag. Rebeka Lah, Veso
Stojanov, Tomaž Prpič.
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Objave gospodarskih družb
Ob-16700/07
Skladno z 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavljamo v postopku redne likvidacije družbe Industrijski
Biro inženiring za izgradnjo industrije, d.o.o.v likvidaciji
poziv upnikom
Dne 26. 4. 1999 je Okrožno sodišče v
Ljubljani, pri vložku 1/00476/00, matična številka 5077788, vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Industrijski Biro inženiring
za izgradnjo industrije, d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju,
družbi D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji, Dunajska 160,
1000 Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo v dveh izvodih z
dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
D.S.U., d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
mag. Uroš Rožič
Ob-16844/07
Direktor družbe R.E. Invest, promet z nepremičninami in investicije d.o.o., Levstikova
14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: R.E. Invest, d.o.o.) na podlagi 629. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 6. 6. 2007 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Delitveni načrt R.E. Invest, d.o.o.
2. Na sedežu družbe R.E. Invest, d.o.o.,
Levstikova 14, 1000 Ljubljana, je od objave
tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvi, v času od 8. do 12.
ure na vpogled:
– Delitveni načrt R.E. Invest, d.o.o.,
– letno poročilo družbe R.E. Invest, d.o.o.
za zadnja tri leta,
– zaključno poročilo družbe R.E. Invest,
d.o.o.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
dan brezplačno dala prepis listin iz prejšnjega
odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo
direktor R.E. Invest, d.o.o. razložil Delitveni
načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil
o vseh morebitnih pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
Delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo
primerno drugačno menjalno razmerje.
R.E. Invest, d.o.o.
Direktor Anton Škrlj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-16798/07
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., na podlagi sprejetega sklepa skupšči-

ne z dne 7. 5. 2007 o povečanju osnovnega
kapitala z izdajo novih delnic seznanja delničarje in druge zainteresirane osebe, da je
bilo do vključno 1. 6. 2007 vpisanih 47.653
delnic in da je ostalo še 274 nevpisanih delnic v skupni emisijski vrednosti 11.434,02
EUR.
Delničarje zavarovalnice in druge zainteresirane osebe se vabi, da v drugem krogu
vpišejo želeno število delnic, in sicer z vpisno izjavo v prostorih zavarovalnice, vsak
delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Vpis in vplačilo delnic v drugem krogu se
začne z dnem objave in bo trajal 5 koledarskih dni. Nove delnice morajo biti vplačane v
gotovini na transakcijski račun zavarovalnice pri Abanki Vipi, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58, št. 05100-8011704885 najkasneje
do izteka roka za vpis teh delnic.
Delničarji in druge zainteresirane osebe
lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo
delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice.
Dodatne informacije so vam na voljo na
tel. 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Sklici skupščin
Ob-16701/07
Na podlagi določbe 37. člena statuta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., uprava SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d. sklicuje in
vabi delničarje na
16. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.,
ki bo v torek, 10. julija 2007 ob 10. uri na
sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delovno
predsedstvo v sestavi: predsednik in dva
člana.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in
konsolidiranim letnim poročilom skupine SIJ
ter mnenji revizorja, za poslovno leto 2006
in poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto 2006.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička družbe za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepov:
1. Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček v višini 1.721.589 TSIT ne
razporedi in se v celoti prenese v naslednje
leto.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se
je končalo 31. decembra 2006.

4. Potrditev pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v skupini SIJ.
Predlog sklepa: potrdi se Pogodba o
ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem
vodstvu v skupini SIJ – Slovenska industrija
jekla.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d., in družb skupine SIJ, za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto, ki se
bo končalo 31. 12. 2007, se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.
6. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je Vladimirju Lombergu zaradi odstopa s
funkcije nadzornega sveta z dnem 16. maj
2007 prenehala funkcija člana nadzornega
sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
in sprejme sklep, da se z dnem sprejetja
tega sklepa za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe izvoli Alexander Sivoronov, kateremu traja mandat do 11. 4. 2011.
7. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., za uspešno delo v letu 2006.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o izplačilu nagrade članom nadzornega sveta družbe za uspešno delo v letu 2006 po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
8. Predlog za nagrajevanje članov nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o nagrajevanju članov nadzornega sveta
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
9. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja v družbi SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se v družbi SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. sestavljajo računovodska
poročila v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pisna gradiva (letno poročilo družbe SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., konsolidirano letno poročilo skupine SIJ, mnenje
revizorja, poročilo nadzornega sveta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2006 in
utemeljitve predlogov sklepov), o katerih bo
odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana,
Gerbičeva 98, in sicer od 9. do 13. ure vsak
delovni dan, od dneva objave sklica seje
skupščine v Uradnem listu RS.
Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki se izkažejo z veljavnim
pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo na
skupščini pisno najaviti najpozneje do vključ-
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no 4. julija 2007 in istočasno tudi deponirati
svoja pooblastila na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 11. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-16702/07
Na podlagi 40. člena statuta družbe Gardenia Ars florae d.d. uprava sklicuje
11. sejo skupščine
Gardenia Ars florae d.d., Ljubljana, Trg
MDB 4,
dne 9. 7. 2007 ob 9. uri, v sejni sobi družbe Gardenia Ars florae d.d., z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
2. Obravnava poslovnega poročila za
leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3. Dopolnitev statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
5. Razno.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delovnik med 9. in 15. uro od
dneva te objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo ali
njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico uresničijo delničarji ali njihovi
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Gardenia Ars florae d.d.
Robert Tomažič
direktor
Ob-16738/07
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno, sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Certa Holding d.d.
Cerkno,
ki bo potekala v ponedeljek, dne 16. 7.
2007 ob 10. uri v prostorih salona hotela
Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa Holding 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.
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Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2006 znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. – družba
pooblaščenka Cerkno 328.507.103,74 SIT
(1.370.835,85 EUR) in je sestavljen iz:
– prenesenega čistega dobička družbe iz preteklih let je 185.684.457,02 SIT
(774.847,51 EUR);
– čistega dobička tekočega leta je
142.822.646,72 (595.988,34 EUR).
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 144.733.331,46 SIT (603.961,49 EUR)
prenesenega čistega dobička iz preteklih let
se izplača delničarjem za dividende, in sicer
0,246 EUR bruto na delnico.
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 Certi
Holding d. d. – družba pooblaščenka Cerkno na dan skupščine.
– ostane 183.773.772,28 SIT (766.874,36
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 nagrada v višini 1.000.000,00 SIT (4.172,92)
bruto.
5. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe se imenujejo Trpin Anton, Zajc
Milan in Kenda Jožef. Pričetek mandata je
5. 7. 2007 s trajanjem 4 leta.
6. Obravnava in predlog skupščini o možnosti nakupa lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega
kapitala, z namenom, da delnice odkupijo
delavci družbe ali z njo povezane družbe
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic
lahko znaša 200,00 SIT (0,83 EUR), in največ 500,00 SIT (2,09 EUR) na delnico.
7. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 2.458.404.000 SIT, se preračuna
v evre na način iz 1. odstavka 693. člena
ZGD-1, tako da le-ta znaša 10.251.544,68
evra. Razlika v višini 7.193,43 evra, ki nastane pri preračunu v evre, se prenese v
kapitalske rezerve.
8. Uvedba kosovnih delnic, spremembe
in dopolnitve statuta ter pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev tolarskih zneskov
z EUR-om:
Predlog sklepa:
1.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic. Sedanjih 2.458.404 delnic
z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT vsaka, se nadomesti z 2.458.404 kosovnimi
delnicami.
1.2. Skupščina sprejema naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe Certa
Holding d.d., Cerkno:
1. Spremeni se prvi odstavek 6. člena
statuta tako, da se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša
10.251.544,68 EUR in je razdeljen na
2.458.404 navadnih imenskih kosovnih delnic.

1.3. 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 Holding d.d.,
Cerkno.
9. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2007
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Dunajska
cesta 111, 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 16. 7. 2007 ob 10.15. na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Branko Bogataj
Uprava
Certa Holding d.d.
Ob-16739/07
Uprava družbe ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje na
podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe objavlja
sklic skupščine
Uprava družbe ERA Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje, sklicuje skupščino
delničarjev.
Skupščina bo v ponedeljek, 9. julija
2007, ob 8. uri na sedežu družbe, Prešernova 10, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Klemna Šešoka in za preštevalki
glasov Darjo Krištof in Zvonko Gomboc. Zapisnik vodi notar Miro Košak iz Ljubljane.
3. Sprejem dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red skupščine.
4. Seznanitev s poročilom glavnega delničarja ERA Holding d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje, o predpostavkah za prenos
delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem.
5. Poročilo revizorja o primernosti višine
denarne odpravnine.
Predlog sklepa: skupščina družbe ERA
d.d. se seznani s poročilom glavnega delničarja, družbe ERA Holding d.d., o predpostavkah za prenos delnic in primernosti
višine denarne odpravnine manjšinskih delničarjev ter s poročilom revizorja ter potrjuje
višino odpravnine manjšinskim delničarjem
v višini 97 EUR za delnico.
6. Odločanje o prenosu delnic.
Predlog sklepa: delnice manjšinskih delničarjev družbe ERA d.d. se prenesejo na
družbo ERA Holding d.d., Prešernova 10,
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3320 Velenje, manjšinskim delničarjem pa
se izplača odpravnina v višini 97 EUR za
delnico. Prenos delnic na glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni
register Okrožnega sodišča v Celju.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letna
poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti
višine denarne odpravnine in revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje,
vsak delovni dan, od ponedeljka do petka,
med 7.30 in 9. uro ves čas od objave do
dneva izvedbe skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na
dan zasedanja skupščine vpisane v KDD
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno poslani upravi družbe ERA d.d. v 7
dneh po objavi tega vabila in pisno obrazloženi.
Glasovanje na skupščini
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor.
Sklepčnost
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 9. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
ERA Trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki, d.d., Velenje
uprava družbe

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi
družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka
skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1
(Ur. l. RS, št. 42/06) bo vabilo z utemeljitvami objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.alples.si.
Alples, d.d., Železniki
uprava

Ob-16741/07
Na podlagi 33. člena statuta družbe
Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
sklicujem
13. skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b,
Železniki,
ki bo dne 10. 7. 2007 ob 13. uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica
48/b v Železnikih.
Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost
vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2006, sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem revizorja in

pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep: celotni bilančni dobiček v višini
483.287.871,16 SIT oziroma 2.016.724,55
EUR ostane nerazporejen.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki v
poslovnem letu 2006 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2006
podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto
2007 se imenuje revizijska družba Uhy Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica
2, Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital družbe se poveča
iz postavk lastnega kapitala v vrednosti
3.643.235,69 EUR iz dosedanjih 356.764,31
EUR na 4.000.000,00 EUR.
Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem postavk lastnega kapitala iz revidirane
bilance stanja z dne 31. 12. 2006 – zadnjega poslovnega leta, tako da se v osnovni
kapital preoblikuje kapitalske rezerve iz 5.
točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, to
je zneske iz poenostavljenega zmanjšanja
osnovnega kapitala z umikom delnic (1. točka prvega odstavka 359. člena ZGD-1).
V skladu z drugim odstavkom 358. člena ZGD-1 se izvede povečanje osnovnega
kapitala brez izdaje novih delnic, Alples d.d.
je družba s kosovnimi delnicami in so pri
povečanju osnovnega kapitala sorazmerno udeleženi vsi obstoječi delničarji na dan
sprejetja sklepa na skupščini.
4.2. Predlog sklepa: 5. člen statuta se
spremeni in se glasi: Osnovni kapital družbe
znaša 4.000.000,00 EUR in je razdeljen na
85.495 navadnih kosovnih delnic na ime,
razreda A.
4.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da uskladi prečiščeno besedilo statuta skladno s sprejetim sklepom skupščine
pod točko 4.2.
5. Potrditev pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa:
Skupščina soglaša in potrdi pogodbo o
pripojitvi med družbo Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48b, Železniki, kot prevzemno družbo in družbo Lesni program d.o.o., Češnjica 49, Železniki,
kot prevzeto družbo, sklenjeno dne 7. 5.
2007 v obliki notarskega zapisa opr. št. SV
467/2007.
Pogodba o pripojitvi opr. št. SV 467/2007
z dne 7. 5. 2007 je priloga tega sklepa.
6. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev, ter seznanitev s članom nadzornega
sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa:
6.1. Zaradi poteka mandata se z dnem
26. 11. 2007 razreši dosedanja člana nadzornega sveta Zvonka Freliha in Don Schoeffmanna.
6.2. Za nova člana nadzornega sveta se
za novo štiriletno mandatno obdobje imenuje Branko Bertoncelj in Don Schoeffmann.
6.3 Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.

Stran

Ob-16743/07
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v torek, dne 10. 7. 2007 ob 11. uri
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca
glasov se izvolita Tomaž Medja in Janez
Lotrič.
Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2006 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček v
višini 697.181.301,80 SIT razporeja za:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini
47.975.750 SIT, kar znaša 125,00 SIT oziroma 0,52 € bruto na delnico.
Do dividend so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo dne 12. 7. 2007.
Dividenda se izplača najkasneje v roku
90 dni od sprejema tega sklepa.
2. Izplačilo nagrade upravi v višini
3.162.519,49 SIT oziroma 13.196,96 € bruto.
3. Izplačilo nagrade predsedniku NS v
višini 400.000,00 SIT oziroma 1.669,70 €
bruto in trem članom nadzornega sveta v
višini 690.000,00 SIT oziroma 2.879,31 €
bruto (230.000 SIT vsakemu članu).
Dividende in nagrade upravi ter nadzornemu svetu se izplačajo iz dobička ustvarjenega v letu 2001 in delno dobička ustvarjenega v letu 2002.
4. Preostanek bilančnega dobička v višini
644.953.032,31 SIT oziroma 2.691.341,31 €
se prenese za uporabo v naslednjih letih.
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5. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2007
imenuje JPA-Abeceda Revizija d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006, poročilom nadzornega
sveta in revizijskim poročilom, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe, Mirka
Vadnova 8, Kranj, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure od dneva objave do dneva skupščine. Gradivo je na vpogled tudi na spletnih
straneh družbe www.alpetour.si.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 2. 7. 2007 in najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter
s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi
udeležencev.
Nasprotne predloge morajo delničarji predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine
pisno in z obrazložitvijo na naslov družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.
uprava družbe
Ob-16746/07
Na podlagi statuta družbe, poslovnika o
delu skupščine družbe Mestna optika, proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje uprava
16. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,
proizvodnja optičnih inštrumentov in
fotografske opreme d.d.,
ki bo dne 11. 7. 2007 v prostorih družbe
Mestna optika d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
enega preštevalca glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2006
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 ter jima podeli razrešnico.
3. Obravnava predloga uprave za uporabo bilančnega dobička družbe na dan 31. 5.
2007.
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Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 5. 2007 znaša 327.252,27 EUR
oziroma 78.422.732,85 SIT. Celotni bilančni dobiček se razporedi za bruto dividende
v višini 327.252,27 EUR. Bilančni dobiček
se lahko po presoji uprave izplača v več
obrokih.
4. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na dan 31. 5.
2007, ki se v celoti v višini 327.252,27 EUR
razporedi za izplačilo bruto dividend.
5. Preračun zneska osnovnega kapitala
družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe znaša 184.693,71 EUR (44.260.000,00
SIT).
6. Spremembe statuta družbe.
– Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
Predlog sklepa: delnice se umaknejo
v skladu z drugim odstavkom 250. člena
ZGD-1 in četrtim odstavkom 381. člena
ZGD-1, kot sledi:
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala:
zmanjšanje se izvede, ker družba poseduje
več kot 10% osnovnega kapitala v lastnih
delnicah, od katerih je 910 delnic pridobila
na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic
po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala. Način zmanjšanja osnovnega kapitala:
družba umakne 940 lastnih delnic v breme
kapitalskih rezerv. Skupni emisijski znesek
umaknjenega kapitala znaša 9.400.000,00
SIT ali 39.225,50 EUR. Po umiku delnic
znaša osnovni kapital družbe 34.860.000,00
SIT ali 145.468,20 EUR oziroma v številu
delnic: 3.486 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
– Sprememba tretjega člena statuta
družbe
Predlog sklepa: spremeni se tretji člen
Statuta, tako da se po novem glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 145.468,20
EUR. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
3.486 navadnih imenskih kosovnih delnic
v skupni nominalni vrednosti 145.468,20
EUR. Delnice so delnice enega razreda in
dajejo enake pravice, in sicer delnica daje
imetniku:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe (glasovalna pravica na skupščini
družbe),
– pravico do sorazmernega dela dobička
(dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
– Sprememba šestnajstega člena statuta
družbe:
Predlog sklepa: spremeni se šestnajsti
člen statuta družbe, tako da se po novem
glasi: nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki
jih izvoli skupščina.
– Sprememba devetega člena statuta
družbe
Predlog sklepa: spremeni se deveti člen
statuta družbe, tako da se po novem glasi:
Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic
v skladu z 247. členom ZGD.
– Sprememba 33. člena statuta
Predlog sklepa: spremeni se 33. člen
statuta, tako da se po novem glasi:
Družba lahko izplača vmesne dividende
v skladu z 232. členom ZGD.
7. Razrešitev članov dosedanjega nadzornega sveta in izvolitev novih članov.
Predlog sklepa: na osnovi podanih odstopnih izjav članov nadzornega sveta skup-

ščina z dnem 11. 7. 2007 razreši sledeče
člane: Jordan Eržen, Žiga Jelenec; Ksenija
Fašalek, Greta Petrič, Marija Kopač in Damjan Mencej.
Skupščina izvoli s pričetkom mandata
11. 7. 2007 naslednje člane nadzornega
sveta: Jordan Eržen, Žiga Jelenec in Ksenija Fašalek z mandatom štiri leta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, Ljubljana, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor
Slavko Fašalek
Ob-16748/07
Na podlagi 22. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava in
nadzorni svet sklicujeta
13. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje
Nova Gorica d.d.,
ki bo v torek, dne 10. 7. 2007, s pričetkom ob 14. uri na sedežu družbe, Cesta
25. junija 1 v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Skupščina se seznani, da skupščini
predseduje predsednik skupščine Djurdjević Miodrag.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Eva Lučovnik.
Predlog sklepa št. 1.: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.
2. Imenovanje preštevalcev glasov na
skupščini.
Predlog sklepa št. 2:
Za preštevalce glasov se imenujejo:
– Skvarča Oskar,
– Rijavec Silvan,
– Koder Marta.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa št 3: skupščina družbe
Komunala Nova Gorica d.d. se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2006.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2006 s predlogom razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 4.1:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. po obravnavi rezultatov poslovanja sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička za poslovno leto 2006, ki znaša
451.443.249,50 SIT oziroma 1.883.839,30
EUR, kot sledi:
– za dividende delničarjem, ki so na dan
30. 6. 2007 vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, se razdeli 158.422,00 EUR, to je 37.964.248,08
SIT, in sicer iz prenesenega čistega dobička
iz leta 2000; dividenda na delnico znaša
1,00 EUR bruto in se ne razdeli za 10.807
lastnih delnic; dividende se izplača v roku
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31 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe;
– preostali bilančni dobiček v višini
413.479.001,42 SIT oziroma 1.725.417,30
EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 4.2: skupščina družbe
Komunala Nova Gorica d.d. podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
5. Razveljavitev sklepa 7. točke dnevnega reda 12. redne skupščine – umik lastnih
delnic.
Predlog sklepa št. 5:
Razveljavi se sklep 7. točke dnevnega
reda 12. redne skupščine družbe, ki se glasi:
»Družba Komunala Nova Gorica d.d.
umika 3.448 lastnih delnic z nominalno vrednostjo delnice 1.000,00 SIT, odkupljenih v
letu 2004, in sicer:
1. v breme osnovnega kapitala družbe v
nominalni vrednosti 3.448.000,00 SIT in
2. v breme prenesenega čistega dobička
iz leta 2004 razliko do nabavne vrednosti
teh delnic nad njihovo nominalno vrednostjo
v višini 8.331.850,64 SIT;
3. za uskladitev osnovnega kapitala v
statutu družbe skupščina pooblasti upravo
družbe.«.
6. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic družbe Komunala Nova
Gorica d.d.
Predlog sklepa: št. 6:
1. osnovni kapital družbe se preračuna v EUR in znaša 706.180,10 EUR in je
razdeljen na 169229 navadnih delnic. Nominalni znesek ene delnice je 4,17 EUR.
Razlika iz preračunavanja v znesku 495,17
EUR se prerazporedi v kapitalske rezerve,
tako da znaša osnovni kapital po uskladitvi
705.684,93 EUR;
2. uvedejo se kosovne delnice, tako da
se 169229 navadnih delnic v nominalni vrednosti 4,17 EUR preoblikuje v 169229 kosovnih delnic.
7. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa št 7: skupščina družbe
Komunala Nova Gorica d.d. sprejema spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Komunala Nova Gorica d.d. z dne 6. 8.
2003 ter potrjuje čistopis Statuta.
8. Predlog uporabe drugih rezerv iz dobička za oblikovanje statutarnih rezerv.
Predlog sklepa št. 8: skupščina družbe
Komunala Nova Gorica d.d. sprejema predlog uporabe drugih rezerv iz dobička, ki so
na dan 31. 12. 2006 znašale 45.656.794,54
SIT oziroma 190.522,43 EUR, za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 190.522,43
EUR po vpisu sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register.
9. Predlog sklepa o pooblastilu poslovodstvu za nakup in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 9:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. v skladu z osmo alinejo 247. člena
ZGD pooblašča poslovodstvo družbe, da
pridobiva in odsvaja lastne delnice za čas
največ 18 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa.
Poslovodstvo družbe lahko delnice pridobiva po kakršnikoli ceni, vendar ne višji od
petkratnika zadnje revidirane knjigovodske
vrednosti delnice.
Poslovodstvo družbe lahko delnice odsvaja po ceni, ki ne bo nižja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice in ne
višja od desetkratnika te vrednosti.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Anton Janc
Preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2006 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2006 znaša 97.569.396,34 tolarjev
(407.149,88 EUR).
2) Del bilančnega dobička v višini
98.043,90 EUR (23.495.240,20 SIT) se
uporabi za:
(a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
98.043,90 EUR (23.495.240,20 SIT),
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 0,71 EUR (170,14 SIT).
(b) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine
po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan
skupščine.
3) Preostali bilančni dobiček v višini.
309.105,98 EUR (74.074.156,14 SIT) ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi
se prenese v naslednje leto.
4) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2006.
3. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uvedejo se kosovne delnice. Vseh
dosedanjih 138.090 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se nadomesti
z 138.090 navadnih kosovnih delnic in sicer
tako, da se ena navadna delnica z nominalno vrednostjo 1.000 SIT zamenja z eno
navadno kosovno delnico.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
I. Osnovni kapital družbe, ki znaša
138.090.000 (sto osemintrideset miljonov
devetdeset tisoč 00/100) tolarjev, se preračuna v evre na način iz prvega odstavka 693. člena ZGD-1, tako da le-ta znaša
575.835,30 (petsto petinsedemdeset tisoč
osemsto petintrideset 30/100) EUR. Razlika
v višini 404,06 (štiri sto štiri 06/100) evra, ki
nastane pri preračunu v evre, se pokrije iz
nevezanih rezerv iz dobička.
II. Sprejmejo se naslednje spremembe
statuta družbe:
1) V besedilu člena 3 (tri) se spremeni sedež družbe, da se glasi: »Goliev trg 1
(ena)«.
2) Besedilo člena 5 (pet) se nadomesti z naslednjim:
»Osnovni kapital in število delnic.
Osnovni kapital družbe znaša
575.835,30 (petsto petinsedemdeset tisoč
osemsto petintrideset 30/100) EUR.«
V besedilu člena 6 (šest) se za besedilom »navadnih« doda besedilo »kosovnih« in izbriše besedilo »z nominalno
vrednostjo posamezne delnice 1.000,00 (en
tisoč 00/100) SIT in emisijsko vrednostjo
4.765,80 (štiri tisoč sedemsto petinšestdeset 80/100) SIT«.

Delež lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
Poslovodstvo družbe je pooblaščeno na
podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila in lastne delnice, ki jih družba že
ima v lasti na dan te skupščine, se uporabijo
za obrambne mehanizme pred sovražnimi
prevzemi, za izpeljavo delniških opcij menedžerjev, za ohranjanje vrednosti delnic,
z namenom ustvarjanja kapitalskega dobička, za nagrajevanje poslovodstva družbe in
nadzornega sveta družbe.
10. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje poslovanja družbe Komunala
Nova Gorica d.d. za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 10: skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. imenuje za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2007 revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Cesta 25. junija 1J, 5000 Nova
Gorica.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Cesta 25. junija 1, v Novi Gorici.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, skupaj z
letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta družbe in predlogom sprememb statuta z
utemeljitvijo ter vsemi ostalimi prilogami k
posamezni točki dnevnega reda, bo na voljo
na sedežu družbe vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine do dneva skupščine od 10.
do 12. ure v sobi št. 6 – tajništvo direktorja.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklepov in gradiva za skupščino podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge k predlaganim
sklepom dnevnega reda. Skladno s 300.
členom ZGD-1 morajo biti predlogi pisni in
utemeljeni.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda skupščine pisno sporočijo družbi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Komunala Nova Gorica d.d.,
direktor
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.
predsednik nadzornega sveta
Zlatko Martin Marušič
Ob-16752/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TRIMO Investment, d.d.,
Goliev trg 1, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
šesto skupščino
delniške družbe TRIMO Investment, d.d.,
ki bo v torek, 10. 7. 2007 ob 8. uri na
sedežu družbe TRIMO, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
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3) V drugem odstavku 17 (sedemnajstega) člena se nadomesti številka »240« s
številko »247«.
4) Spremeni se prvi odstavek 21 (enaindvajsetega) člena, da se glasi: »Uprava je
pooblaščena, da lahko v petih letih po vpisu
spremembe statuta v sodni register poveča
osnovni kapital za 50 (petdeset) % osnovnega kapitala z izdajo novih delnic za denarne
ali stvarne vložke. Nove delnice se izdajo
samo s soglasjem nadzornega sveta.«
5) Za 23 (triindvajsetim) členom se
doda novo poglavje in nov 24 (štiriindvajseti) člen:
»VII. Organi družbe
24. (štiriindvajseti) člen.
Družba ima dvotirni sistem upravljanja.
Organi družbe so: skupščina, nadzorni
svet, uprava. Organi delujejo na podlagi
zakona, tega statuta in poslovnika, katerega sprejmejo.«
Naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
III. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis statuta.
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
skupščina podeljuje upravi pooblastilo za
nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih
delnic. Cena delnice ne sme biti višja kot
10% nad knjigovodsko vrednostjo delnice
po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta in
določitev sejnin in plačil članom.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi izteka mandata dosedanjim članom, nadzorni svet predlaga v izvolitev za
člane novega nadzornega sveta s štiriletnim
mandatom:
– Hermina Krt,
– Marta Strmec,
– Vincenc Vovk,
Mandat nastopijo naslednji dan po izteku
mandata dosedanjim članom nadzornega
sveta.
Za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta se določi plačilo v višini 5.000
EUR (bruto) letno, članom nadzornega sveta pa se določi plačilo v višini 2.500 EUR
(bruto) letno. Izplačila bremenijo rezultat tekočega leta.
Predsedniku nadzornega sveta pripada
sejnina v višini 300 EUR za sejo, članu nadzornega sveta pa v višini 250 EUR za sejo.
Predsedniku in članom nadzornega sveta
se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi
z njihovim delom v nadzornem svetu.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2007 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, predlog
čistopisa statuta in predlogi članov nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu družbe TRIMO
Investment, d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje,
vsak delovni dan med 13. in 15. uro.
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Predlogi delničarjev
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo najkasneje tri dni pred
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje 9. 7. 2007 do 8. ure.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
TRIMO Investment d.d., Trebnje
uprava
Ob-16756/07
Na podlagi 35. člena statuta delniške
družbe Novoles lesna industrija Straža,
d.d. in skladno z določbami zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
11. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 9. julija 2007, ob
12. uri na poslovnem naslovu uprave družbe Novoles d.d., Na žago 6, Straža, 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.
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 nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 in mu podeljuje razrešnico.
3.2. V skladu z 293. členom veljavnega
zakona o gospodarskih družbah skupščina:
– ne podeljuje razrešnice za delo uprave v času od 1. 1. 2006 do 5. 6. 2006;

– potrjuje in odobri delo uprave v času
od 5. 6. 2006 do 31. 12. 2006 in ji za ta čas
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
4.1. 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.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Novoles, d.d. v zvezi z uvedbo
kosovnih delnic in preračun zneskov iz tolarjev v EUR.
a) Predlog sklepa
5.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic v skladu z 172. člen 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.
5.2. Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.262.422.000,00 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
5.267.993,65 EUR.
5.3. Zaradi zaokrožitve zneska osnovnega kapitala iz 5.267.993,65 EUR na
5.267.994,00 EUR se razlika pri zaokroževanju na najbližji višji cel evro preračuna v
breme rezerv.
5.4. Osnovni kapital družbe, ki znaša
5.267.994 EUR, je razdeljen na 593.841 navadnih imenskih kosovnih delnic in 37.370
prednostnih kosovnih delnic.
b) Predlog sklepa
5.5. 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 5.267.994
EUR in je razdeljen na 593.841 navadnih
imenskih kosovnih delnic in 37.370 prednostnih 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.
5.6. Spremeni se 5. člen Statuta družbe
v poglavju Osnovni kapital in delnice družbe
in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Družba ima delnice dveh razredov, in
sicer:
– razred navadnih imenskih kosovnih
delnic serije G, ki ga tvori 593.841 kosovnih
delnic. ISIN koda navadnih imenskih delnic
je SI 003110569 3,
– razred prednostnih imenskih kosovnih
delnic serije P, ki ga tvori 37.370 kosovnih
delnic. ISIN koda prednostnih delnic je SI
003120029 6.
5.7. 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 spremenjene in dopolnjene določbe dosedanjega statuta družbe Novoles, d.d., sprejetega
dne 12. 7. 2006 na 10. seji skupščine družbe Novoles, d.d.
6. Plačilo članom nadzornega sveta v
letu 2007.
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Predlog sklepa:
6.1. Skupščina delničarjev družbe Novoles d.d. določi bruto plačilo za udeležbo na
posamezni seji nadzornega sveta v skladu
s Sklepom vlade o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih
odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, in sicer:
– predsedniku v višini 715 EUR;
– ostalim članom v višini 550 EUR.
6.2. 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 uprave družbe Novoles,
d.d., Na žago 6, 8351 Straža.
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 kadrovsko-pravnem področju
družbe, Na žago 6, Straža, vsak delavnik
od 9. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Novoles d.d.
uprava

ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan, d.d.
uprava družbe

Ob-16758/07
Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
12. skupščino delničarjev,
dne 12. 7. 2007 ob 13. uri na sedežu
družbe, Kasaze 95, Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, o
njem pa ne glasuje.

2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
Franca Žužeja ter dve preštevalki glasov:
Andrejko Kramer in Evelin Urankar.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2006. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se
ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 126.343.744,33
SIT.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v
višini 126.343.744,33 SIT, ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje družba Rödl & Partner, Družba za
revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od ponedeljka do petka, med
12. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Glasovalno
pravico imajo delničarji s številom glasov, ki
je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji
vpisane v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na
10. dan pred datumom zasedanja skupščine
t.j. 2. 7. 2007. Od tega dne, pa do dneva po
končanem zasedanju ni prenosa lastništva
delnic v delniški knjigi. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo
delničarji, ki najkasneje v 3 dneh pred sejo
skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, to je do 9. 7. 2007, do 10. ure.
Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno in po zastopnikih
pravnih oseb, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno
dvorano.
Pooblastilo za zastopanje pravne osebe
na skupščini mora biti pisno, vsebovati mora
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Ob-16800/07
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje na
podlagi 295. čl. ZGD-1 in v skladu s XXVI.
členom statuta
redno skupščino
družbe GP Vič d.d.
ki bo dne 12. 7. 2007 ob 9. uri na upravi
podjetja na Gradaški 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili
člena XXXII.D statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena
XXXIII.D statuta predlaga sklep: za preštevalko glasov se izvoli Irena Tomec.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006.
Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
264.406.20 EUR (63.362.301.16 SIT):
a – del bilančnega dobička v višini
52.689,00 EUR (12.626.391,96 SIT), se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan skupščine. Dividenda znaša
13,00 EUR (3.115.32 SIT) brutto na delnico.
Dividende se izplačajo do 31. 8. 2007;
b – del bilančnega dobička v višini
211.717.20 EUR (50.735.909.20 SIT) se ne
uporabi in se prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
5. Nagrada upravi in nadzornemu svetu.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: za uspešno poslovanje v letu 2006
se določi nagrada direktorici v znesku neto
1.500 EUR in nadzornemu svetu v znesku
neto 9.000 EUR.
6. Uvedba kosovnih delnic.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
Navadne imenske delnice družbe z nominalnim zneskom 10.000.00 SIT se zamenjajo za kosovne delnice in sicer tako, da se
ena navadna imenska delnica z nominalnim
zneskom 10.000.00 SIT zamenja za eno navadno imensko kosovno delnico.
Osnovni kapital družbe je poslej razdeljen na 4.236 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
7. Sprememba statuta.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) Člen VI.A. Statuta se spremeni,
tako da glasi: Osnovni kapital družbe je
176.765.15 EUR.
b) Člen VI.B. Statuta se spremeni tako,
da glasi: Osnovni kapital družbe razdeljen
na 4.236 navadnih imenskih kosovnih delnic.
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c) V členih XXIV.C in XLVII.C Statuta se
besede »ECU po tečaju ECU« spremenijo
v EUR.
d) Statut se spremeni tako, da se iz njega izloči Akt o lastninskem preoblikovanju
družbenega podjetja Gostinsko podjetje Vič
p.o. in se členi Statuta preštevilčijo tako, da
III. člen postane I. člen.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXI.C. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
do 9. 7. 2007. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 01/24-20-834.
V prijavi se navede ime in priimek delničarja oziroma firmo delničarja, naslov oziroma
sedež delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev,
ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.
GP Vič d.d.
direktorica
Ob-16802/07
Na podlagi 29. člena statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Stolpniška 10, sklicuje uprava družbe
8. skupščino delničarjev,
ki bo 10. 7. 2007 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v 4. nadstropju na Leskoškovi cesti 9e v Ljubljani s pričetkom ob 13. uri
in naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli
Mihaela Bizjaka, za preštevalki se imenujeta
Mateja Stanič-Rudolf in Suzana Golja, seji
prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2006, z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu ZGD-1.
Predlogi sklepov:
a) Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2006 znaša 2.035.442.000,00 SIT. Del bilančnega dobička v višini 503.244.000,00
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička
družbe. Preostanek ugotovljenega bilančnega dobička v višini 1.532.198.000,00 SIT se
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček in o njem se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
c) Na podlagi 55. in 56. člena statuta
družbe se članom nadzornega sveta izplača nagrada v skupni višini 31.027,00
EUR, upravi ter delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi pa v skupni višini 37.048,00 EUR. Nagrade se izplačajo
do 28. 9. 2007 v breme tekočih poslovnih
stroškov.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
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Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe na podlagi osme
alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1
pooblašča upravo družbe, da kupi lastne
delnice družbe pod naslednjimi pogoji:
– skupni delež kupljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe;
– najnižja cena delnice je 4 EUR, najvišja cena delnice je knjigovodska vrednost
delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic velja 18 mesecev od
dneva sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po izvršenem nakupu kupljene lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice tudi za izplačevanje udeležbe na
dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih,
izpeljavo programa delniških opcij ter zaradi
drugih namenov v skladu z zakonom.
V primeru odsvojitve lastnih delnic cena
delnic ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene, povečane za vse stroške nastale v zvezi z nakupom in prodajo ter povečane za odstotek, ki je za dve odstotni točki
večji od obrestne mere za enoletne depozite
pri NLB d.d., na podlagi obračuna za čas od
dneva pridobitve lastnih delnic, do dneva
odsvojitve lastnih delnic.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic na
podlagi sklepa iz prejšnje a) točke izključi
prednostna pravica obstoječih delničarjev.
4. Odobreni kapital in spremembe ter dopolnitve statuta.
a) Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
Uprava družbe je za razdobje naslednjih
pet let, od dneva vpisa teh sprememb in dopolnitev statuta v sodni register, pooblaščena povečati osnovni kapital družbe z izdajo
delnic za vložke za 883.198,00 EUR. Delnice se lahko izdajo na osnovi odobrenega
kapitala le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta družbe zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad v delnicah
družbe upravi, članom nadzornega sveta in
delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter zaposlenim, za izdajo novih
delnic delavcem družbe, da se omogoči pristop novim aktivnim delničarjem (strateškim
partnerjem) ali zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe v delnice družbe ali za
druge namene v skladu z zakonom. Uprava
je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega
sveta, odloča o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic.
b) Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu ter novo
prečiščeno besedilo statuta družbe.
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se za 4-letno mandatno dobo od 10. 10.
2007 dalje izvolijo Mihael Bizjak, Damir Čugalj, Stanko Petrič, Borut Lenardič in Sandi
Svetek.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 se imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Predlagatelj sklepov za 5. in 6. točko
dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale
točke dnevnega reda pa uprava in nadzorni
svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so deset
dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo
in ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi, najkasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko v imenu delničarjev
udeleži pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki ima pisno pooblastilo, katerega je dostavil
družbi v roku za prijavo udeležbe na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim
osebnim dokumentom.
Skupščina veljavno odloča, če so na
seji prisotni delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja najmanj 15% zastopanega
osnovnega kapitala.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom sprejetega letnega poročila
2006, mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 in
spremembami ter dopolnitvami statuta in čistopisa statuta družbe, se nahaja na sedežu
družbe, v tajništvu direktorja podjetja in je
na vpogled delničarjem družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, od objave sklica do
dneva skupščine, pri Suzani Golja.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje v
7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-16803/07
Uprava družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana na
podlagi 41. člena statuta družbe sklicuje
12. redno skupščino
družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
ki bo dne 10. 7. 2007 ob 12. uri v sejni
sobi Mladinske knjige Založbe d.d. (Modra
hiša) v Ljubljani, Slovenska 29, 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 preštevalca glasov pa se izvoli Maja Pavlin. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.
za leto 2006, poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila družbe Mladinska
knjiga Trgovina d.d. za leto 2006 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Trgovina
d.d. za leto 2006, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d. za leto
2006 in revizijskim poročilom za poslovno
leto 2006.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 in podelitvi razrešnice
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upravi in članom nadzornega sveta za leto
2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 3.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2006 za leto 2006 v višini 446.355.000,00
SIT (1.862.606,41 EUR) razporedi:
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta 4.400.000,00 SIT (18.360,87
EUR). Nagrada članom nadzornega sveta
se izplača do 31. 8. 2007,
– za prenos v naslednje leto 441.955.000
SIT (1.844.245,54 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 pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2007 skupščina imenuje družbo JPA
Abeceda d.o.o.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so deset dni pred zasedanjem vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralni klirinško – depotni
družbi d.d., Ljubljana, in ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo po
svojih zakonitih zastopnikih in pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, ter ves čas pooblastilnega
razmerja shranjeno na naslovu družbe Ljubljana, Slovenska 29.
Delničarjem so od dne objave tega sklica
na naslovu družbe v Ljubljani, Slovenska 29,
6. nadstropje, tajništvo, vsak delavnik med
9. in 14. uro, na vpogled naslednje listine:
– letno poročilo družbe Mladinska knjiga
Trgovina d.d. za leto 2006,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: www.mladinska.
com/delnicarjimkt.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, pol ure kasneje v istem
prostoru. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitne druge, za odločitev potrebne
informacije, lahko delničar zahteva pri Nataliji Tičar po telefonu 01/560-54-08.
Mladinska knjiga Trgovina d.d.
uprava

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.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v enem tednu od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda in skupaj z letnim poročilom uprave za leto 2006,
poročilom nadzornega sveta in predlogom
sprememb statuta družbe je na vpogled
na sedežu družbe Kidričeva cesta 56 4220
Škofja Loka, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Alpetour, d.d.
uprava družbe

Ob-16805/07
Uprava družbe Alpetour, špedicija in transport, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 56,
na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z 6.3. členom statuta delniške družbe Alpetour, d.d. sklicuje
12. redno skupščino
delniške družbe Alpetour špedicija in
transport, d.d.
ki bo v torek 10. julija 2007 ob 13. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Škofji Loki,
Kidričeva cesta 56, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvoli
predsednik skupščine.
Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o rezultatu preveritve letnega poročila za
leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
se seznani z revidiranim letnim poročilom
uprave za poslovno leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2006 znaša 1.425.399.756,32
SIT (5.948.087,78 EUR), zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih obdobij v
znesku 1.418.746.294,68 SIT (5.920.323,38
EUR) in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v
znesku 6.653.461,64 SIT (27.764,40 EUR).
b) Skupščina delničarjev sprejme sklep,
da bilančni dobiček v višini 1.425.399.756,32
SIT (5.948.087,78 EUR), ostane nerazporejen.
c) Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
4. Sprememba dejavnosti družbe, sprememba osnovnega kapitala zaradi prehoda
na EUR, uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
90.021 zbiranje in odvoz odpadkov
66.030 druga zavarovanja, razen življenjskega.
b) 1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
361.860.000,00 SIT, se preračuna v EUR,
na način iz člena 693/1 ZGD-1, tako da le-ta
znaša 1.510.041,78 EUR. Razlika v znesku
26,76 EUR, ki nastane pri preračunu v EUR,
se pokrije iz rezerv družbe.
2. Delnice družbe, katerih nominalni znesek po uvedbi eura znaša 41,73 eurov se
pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 41,73 eurov
postane 1 kosovna delnica.
c) V skladu s sprejetim sklepom pod a)
in b) se spremenijo določbe tč. 2.1. in tč.
3.1. statuta.
Spremeni se tč. 1.3. statuta, v kateri se
poslovni naslov družbe glasi: Kidričeva cesta 56, Škofja Loka.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2007 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe 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 vključno 6. 7. 2007.
Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto na naslov družbe ali po telefaksu na številko 04/511-18-74. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
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Ob-16812/07
Na podlagi 43. člena statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
13. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v ponedeljek dne 20. 8. 2007 ob 12.
uri na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska
cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se predsednik skupščine Anton
Demšar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
Bilančni dobiček za leto 2006 znaša
1.245.875,68 EUR (298.561.647,93 SIT) in
se uporabi:
– 242.335,00 EUR (58.160.400,00 SIT)
za dividende, to je 1 EUR bruto dividende
na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja
skupščine in na način, kot ga bo določila
uprava.
Dividende se izplačajo iz čistega dobička
za leto 2003.
– 501.770,34 EUR (120.244.244,28 SIT)
se razporedi v druge rezerve iz dobička,
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– 501.770,34 EUR (120.244.244,28 SIT)
ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2006.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba kapitala v EUR in uskladitev besedila v
statutu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
4.1. Delnice družbe Metrel d.d. se iz delnic, ki se glasijo na nominalni znesek, preoblikujejo v kosovne delnice, pri čemer ena
delnica v nominalni vrednosti 1.000,00 SIT
postane ena kosovna delnica.
4.2. Spremeni se 8. člen statuta tako,
da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1.033.270,74 EUR in je razdeljen na
247.613 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.«.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006
skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, je na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva
sklica skupščine dalje.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo tisti delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo KDD in prijavijo svojo udeležbo na skupščini 3 dni
pred sejo.
Metrel d.d.
Zvone Teržan
glavni direktor
Ob-16815/07
Na podlagi 44. člena statuta družbe
Metrel DUS d.d., uprava sklicuje
9. skupščino
delničarjev Metrel DUS d.d.,
ki bo v ponedeljek dne 20. 8. 2007 ob
14.30 na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli Anton Demšar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006;
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z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
Bilančni dobiček za leto 2006 znaša
207.757,76 EUR (49.787.069,61 SIT) in se
uporabi:
– 143.290,00 EUR (34.338,015,60 SIT)
za dividende, to je 1 EUR bruto dividende
na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine, in na način, kot ga bo določila
uprava.
Dividende se izplačajo iz čistega dobička
za leto 2006.
– 64.467,76 EUR (15.449.054,01 SIT)
ostane nerazporejen in je sestavljen iz
preostanka čistega dobička za leto 2005
(17.462,70 EUR) in iz preostanka čistega
dobička za leto 2006 (47.005,06 EUR).
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba kapitala v EUR. in uskladitev besedila
v statutu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
4.1. Delnice družbe Metrel d.d. se iz
delnic, ki se glasijo na nominalni znesek,
preoblikujejo v kosovne delnice, pri čemer
ena delnica v nominalni vrednosti 1.000 SIT
postane ena kosovna delnica.
4.2. Spremeni se 7. člen statuta tako,
da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
597.938,57 EUR in je razdeljen na 143.290
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež
posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določa glede na število izdanih
kosovnih delnic.«.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006
skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
V nadzorni svet Metrel DUS d.d. s štiriletnim mandatom se z dnem 9. 7. 2007
imenujejo naslednji člani: Stanovnik Andrej,
Mole Janko, Zorko Rudolf in Zdešar Renata.
Za namestnika članov nadzornega sveta
pa se izvolita Zdešar Pavel in Košir Marko.
7. Imenovanje delniškega odbora.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
Skupščina imenuje delniški odbor za
mandat štirih let v sestavi: Sonja Malovrh,
Stane Oblak, Bogdan Seliger in Lado Horvat.
Skupščina imenuje delniški odbor izmed
10% največjih delničarjev za mandat enega leta v sestavi: Stanislav Nagode, Milan
Železnik, Ivanka Praprotnik in Sandi Dobrovoljc.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, je na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva
sklica skupščine dalje.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo KDD in prijavijo svojo
udeležbo na skupščini 3 dni pred sejo.
Metrel DUS d.d.
Anton Demšar
direktor
Ob-16822/07
Na podlagi člena VII. Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
16. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v torek, 10. 7. 2007 ob 8.30 na sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Marjana Tičar Bešter. Skupščina potrdi organe skupščine in predlagani dnevni red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2006:
– bilančni dobiček znaša 97.975.093,36
SIT oziroma 408.842,82 EUR,
– za izplačilo dividend se nameni
30.254.909,46 SIT oziroma 126.251,50 EUR
(iz nerazporejenega dobička 2003 in 2004),
kar pomeni 119,82 SIT oziroma 0,50 EUR
bruto na delnico oziroma 95,86 SIT oziroma
0,40 EUR neto na delnico,
– nerazporejeno ostane 67.720.183,90
SIT oziroma 282.591,32 EUR bilančnega
dobička.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90-ih dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
članom nadzornega sveta dne, 17. 6. 2007,
se imenuje nove člane, ki svojo funkcijo
prevzamejo z dnem poteka mandata dosedanjim članom.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2007 imenuje revizorska hiša Renoma
– družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Tržaška 132, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do 7. 7. 2007,
v pisni obliki na sedežu družbe in so na ta
dan evidentirani kot imetniki delnic družbe
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v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi. Vsaka delnica daje delničarju en
glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 v istem prostoru.
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa tiskarna, d.d., Žiri
uprava
mag. Jakob Kokalj

2007, uveljavi stališča Vlade Republike Slovenije glede nagrajevanja v gospodarskih
družbah, kjer ima večinske ali manjšinske
naložbe.
9. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je s sklepom imenovala Vlada Republike
Slovenije.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je na
skupščini prisotnih najmanj ½ članov skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno
po pošti.
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.

Ob-16840/07
Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika
Skupščine Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem
37. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v torek, 10. 7. 2007 ob 16. uri v
prostorih Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
b) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto 2006
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se je seznanila z Letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno
leto 2006, z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Seznanitev s konsolidiranim Letnim
poročilom Skupine Kapitalska družba za leto
2006 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se je seznanila s konsolidiranim Letnim poročilom Skupine Kapitalska
družba za poslovno leto 2006, z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi konsolidiranega letnega
poročila.
4. Sklep o uporabi bilančnega dobička
za poslovno leto 2006 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v
poslovnem letu 2006.
Predloga sklepov:
1. Skupščina Kapitalske družbe, d.d.
ugotavlja, da družba v poslovnem letu

2006 izkazuje bilančni dobiček v znesku
2.529.454.914,54
SIT
oziroma
10.555.228,32 EUR. Bilančni dobiček v
znesku 2.529.454.914,54 SIT oziroma
10.555.228,32 EUR se v celoti razporedi v
druge rezerve iz dobička.
2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d.d. podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2006.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2007 družbo Ernst & Young, d.o.o.
iz Ljubljane.
6. Preračun zneskov osnovnega kapitala
v EUR.
Predloga sklepov:
1. Osnovni kapital Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. znaša na podlagi preračuna iz tolarjev
v eure v skladu s 1. odstavkom 693. člena
ZGD-1 304.809.480,50 EUR.
2. Razlika v znesku 1.903,24 EUR se
razporedi v kapitalske rezerve družbe.
7. Sprememba Statuta Kapitalske družbe, d.d.
Predloga sklepov:
1. Spremeni se 8. člen Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., tako da se le-ta po novem glasi:
»V skladu z navedenim v 7. členu tega
statuta znaša osnovni kapital Kapitalske
družbe, d.d. 304.809.480,50 EUR (z besedo: tristoštirimilijoneosemstodevettisočštiristoosemdeset 50/100) EUR.
Osnovni kapital je razdeljen na 730.450
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
Republika Slovenija kot edini ustanovitelj Kapitalske družbe, d.d. prevzame vse
delnice.«
2. Skupščina sprejema čistopis Statuta
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta in skupščine Kapitalske družbe, d.d.
Predlogi sklepov:
1. Za udeležbo na seji nadzornega sveta
družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 825 evrov, za
predsednika nadzornega sveta pa se določi
sejnina v višini 1.072,50 EUR. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se
višina sejnine za člana nadzornega sveta
določi v višini 660 evrov, za predsednika
nadzornega sveta pa se določi sejnina v
višini 858 evrov. Sklep se prične uporabljati
dne 11. 7. 2007.
2. Za udeležbo na seji skupščine družbe
se višina sejnine za člana skupščine določi
v višini 825 evrov, za predsednika skupščine
pa se določi sejnina v višini 1.072,50 EUR.
3. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini družbe preneha veljati sklep »Uskladitev sejnin članov nadzornega sveta in skupščine Kapitalske družbe s sklepom Vlade
Republike Slovenije«, sprejet na skupščini
družbe dne 11. 2. 2002, pod 3. točko dnevnega reda.
4. Skupščina družbe nalaga upravi družbe, da, v skladu s sklepom Vlade Republike
Slovenije št. 00712-35/2005/24 z dne 15. 2.
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Ob-16841/07
Na podlagi 19. člena Statuta SLOVENICE ŽIVLJENJE d.d. sklicuje uprava družbe
4. redno zasedanje skupščine
družbe SLOVENICE ŽIVLJENJE,
življenjske zavarovalnice, d.d.,
ki bo v torek, 10. 7. 2007, ob 13. uri v
prostorih družbe v poslovni stavbi na Celovški cesti 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih
teles skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev izvoli predsednika, dr. Draška Veselinoviča, in
preštevalko glasov, mag. Bernardo Rutar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 z revizorjevim in aktuarskim mnenjem,
z letnim poročilom o notranjem revidiranju
za leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta
in s pisnim poročilom nadzornega sveta,
obravnava in sprejem odločitve o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepov:
2.1. Skupščina delničarjev sprejme predlog uporabe bilančnega dobička poslovnega leta 2006 v višini 75.745.047,78 SIT
oziroma 316.078,48 EUR. Bilančni dobiček
ostane v celoti nerazporejen.
2.2. Odobri se delo članov uprave Matije
Šenka in Mateje Keržič v poslovnem letu
2006 ter se jima podeli razrešnica.
2.3. Odobri se delo članov nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter se jim podeli razrešnica.
3. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se firma družbe tako, da se
odslej glasi:
– KD ŽIVLJENJE, zavarovalnica, d.d.
Spremeni se skrajšana firma družbe
tako, da se odslej glasi:
– KD ŽIVLJENJE d.d.
Določi se prevod firme v angleški jezik,
ki se glasi:
– KD LIFE, Insurance Company, plc
Določi se prevod skrajšane firme v angleški jezik, ki se glasi:
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– KD LIFE plc
4. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembo 2. člena
Statuta Slovenica življenje d.d. tako, da se
glasi:
»Firma družbe je: KD ŽIVLJENJE, zavarovalnica, d.d.
Skrajšana firma družbe je: KD ŽIVLJENJE d.d.
Prevod firme v angleški jezik se glasi: KD
LIFE, Insurance Company, plc
Prevod skrajšane firme v angleški jezik
se glasi: KD LIFE plc
Družba pri svojem poslovanju uporablja
znak v obliki, kot ga določi uprava družbe.
Sedež družbe je v Ljubljani.
Firma se vedno izpisuje v znaku, ki ga
določi uprava družbe.
Organizacijske enote uporabljajo poleg
firme družbe še svoje ime in svoj sedež.«
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje letnega poročila družbe za
leto 2007.
Predlog sklepa: za izvajalca revidiranja
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o. Ljubljana.
6. Plačila članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta znaša 6.800 EUR bruto letno, 7.500 EUR bruto letno za namestnika
predsednika in 10.000 EUR bruto letno za
predsednika nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta, namestnik
predsednika in predsednik prejmejo plačila
v mesečnih izplačilih, ki znašajo 1/12 letnega zneska plačila in ki se izplačajo do 15.
dne v mesecu za pretekli mesec.
Plačila za opravljanje funkcije za prvih
sedem mesecev leta 2007 se izplačajo v
enkratnem znesku do 15. 8. 2007.
Ta sklep nadomesti sklep o plačilu članom nadzornega sveta, sprejet pod 5. točko
na 1. rednem zasedanju skupščine družbe
dne 21. 6. 2005.
Predlogi za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so objavljeni na spletni strani
družbe www.slovenica-zivljenje.si in so, skupaj z letnim poročilom za poslovno leto 2006
ter poročilom nadzornega sveta, dostopni
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška cesta 206, v
tajništvu uprave, vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine med 8.30 in 9.30.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v sedmih dneh od
objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti
pisni, razumno utemeljeni in naslovljeni na
upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da
družba prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti družbi pooblastilo v pisni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 16. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
SLOVENICA ŽIVLJENJE d.d.
predsednik uprave
Matija Šenk
Št. 28/07
Ob-16842/07
Na podlagi točke dvaindvajsetič statuta
delniške družbe Slikar podjetje za slikarstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring
d.d., s sedežem v Mariboru, Prešernova
26/a, uprava in predsednik nadzornega sveta sklicujeta
11. redno skupščino,
ki bo v ponedeljek, 16. 7. 2007 ob 15. uri,
v prostorih uprave, Prešernova ulica 26a,
Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
3. Odpoklic člana nadzornega sveta.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
5. Uvedba kosovnih delnic in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na
EUR.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
7. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
8. Sprememba sedeža družbe.
9. Sprememba statuta.
10. Določitev sejnine članom nadzornega sveta Slikar d.d.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda:
Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles
in ugotovitev sklepčnosti
– za predsednika skupščine se izvoli Vojko Letonja,
– za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvolita preštevalki glasov, in sicer
Tanja Bedrač in Suzana Šauperl,
– za notarja Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 001.
Izvolijo se organi skupščine v predlagani
sestavi.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda:
Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2006
Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina
potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2006 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda:
Odpoklic člana nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Na podlagi odstopne izjave člana nadzornega sveta Letonja Vojka se z mesta člana nadzornega sveta družbe z dnem 16. 7.
2007 odpokliče: Vojko Letonja.
Predlog sklepa k točki 4. dnevnega reda:
Izvolitev člana nadzornega sveta
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za člana nadzornega sveta družbe se
z dnem 17. 7. 2007 izvoli: Štefan Herženjak.

Mandat člana nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem 17. 7. 2007.
Predlog sklepa k točki 5. dnevnega reda:
Uvedba kosovnih delnic in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na EUR
Delnice družbe Slikar d.d. se pretvorijo
v kosovne delnice tako, da delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT postane 1
kosovna delnica brez navedbe nominalnega
zneska in se tako 87.294 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT
zamenja za 87.294 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital se po tečaju zamenjave
za evro (1 EUR = 239,640 SIT) preračuna in
zaokroži v skladu s pravili zaokroževanja in
znaša 364.271,41 EUR. Razlike v zneskih,
ki izhajajo iz preračunavanja, se pokrijejo
najprej iz nevezanih rezerv iz dobička, nato
iz zakonskih rezerv in drugih vezanih rezerv
iz dobička ter nazadnje iz kapitalskih rezerv,
morebitni še obstoječi primanjkljaj pa se izkaže kot prenesena izguba (prvi odstavek
693. člena ZGD-1).
Predlog sklepa k točki 6. dnevnega reda:
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
delnic
V skladu z 381. členom ZGD-1 skupščina sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom 8729 lastnih delnic.
S tem se osnovni kapital družbe zmanjša
s 364.271,41 EUR (oziroma 87.294.000 SIT)
na 327.844,27 EUR (oziroma 78.564.600
SIT).
Umik se izvede v breme rezerv za lastne
deleže iz drugih rezerv dobička družbe. V
kapitalske rezerve se odvede znesek, ki je
enak znesku umaknjenih kosovnih delnic.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je v zagotovitvi kapitalske ustreznosti s
sprememb razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom v korist dolžniškega in
s tem povečati donosnost lastniškega kapitala.
Osnovni kapital družbe po umiku lastnih
delnica torej znaša 327.844,27 EUR.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v register.
Predlog sklepa k točki 7. dnevnega reda:
Oblikovanje rezerv za lastne delnice
Skupščina v skladu z 8. alineo 247. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
pooblašča upravo družbe Slikar d.d., da lahko v imenu in za račun družbe Slikar d.d.,
kupi lastne delnice in sicer število 7856,
delež teh delnic pa ne presega 10% osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic znaša najnižja nakupna cena 1 EUR, najvišja nakupna cena pa 12 EUR.
Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred škodljivimi
prevzemi in zaradi zagotovitve povečanja
premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva
in odsvaja lastne delnice tudi zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja
uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji
presoji, s sklepom lastne delnice umakne in
s tem zmanjša osnovni kapital družbe brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema na skupščini.
Poslovodstvo mora na prvi naslednji
skupščini poročati o razlogih in namenu pri-
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dobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic
ter o vrednosti delnic.
Predlog sklepa k točki 8. dnevnega reda:
Sprememba sedeža družbe
Spremeni se poslovni naslov družbe, ki
glasi: Prešernova ulica 26A.
Predlog sklepa k točki 9. dnevnega reda:
Sprememba statuta
Spremeni se točka I. uvodna ugotovitev:
ki glasi.
Dne 16. 7. 2007 je bil sprejet sklep o
spremembi in sprejemu prečiščenega besedila statuta, ki v nadaljevanju glasi:
Spremeni se tretji odstavek točke II. firma in sedež: ki glasi:
Sedež družbe je Prešernova ulica 26A,
2000 Maribor.
Spremeni se poglavje IV. Osnovni kapital: ki glasi:
Tretjič: Osnovni kapital družbe znaša
327.844,27 EUR (tristosedemindvajset tisoč osemstopetinštirideset evrov 94/100) in
je razdeljen na 78.565 (oseminsedemdeset
tisoč petstopetinšestdeset) navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice; ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, ena delnica daje en glas,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Četrtič: Vse delnice so delnice enega
razreda v smislu 177. člena ZGD-1.
Vse delnice so v celoti vplačane.
Petič: Družba bo po vpisu preoblikovanja
v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih
in vplačanih delnicah.
Družba vodi delniško knjigo in vanjo vpisuje vse imenske delnice.
Šestič: Prenos imenskih delnic je veljavno
izvršen s pisno izjavo o prenosu dosedanjega imetnika (indosanta), ki vsebuje datum in
kraj prenosa, firmo ali naziv osebe, na katero
se imenska delnica prenaša (indosatar) in
vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom drugače
določeno oziroma onemogočeno.
Imenske kosovne delnice, ki so izdane v
nematerializirani obliki, se prenašajo na način, določen v predpisih, ki urejajo prenose
nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Spremeni se poglavje V. Pravice in obveznosti imetnikov delnic: ki glasi:
Sedmič: Vse delnice navadne, glasijo na
ime in so prosto prenosljive.
Črtajo se točke osmič, devetič in desetič
in se v nadaljevanju ustrezno preštevilčijo.
Spremeni se poglavje VI. Organi družbe:
ki glasi:
Uprava
Osmič: Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost, v
skladu z zakoni, s tem statutom in drugimi
akti ter odločitvami skupščine in nadzornega sveta.
Uprava zastopa in predstavlja družbo.
Devetič: Uprava ima enega člana – direktorja. Direktor ne more biti oseba, zoper
katero obstajajo razlogi iz četrtega odstavka
255. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Direktor zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev.
Direktor na zahtevo skupščine, pripravlja
ukrepe iz pristojnosti skupščine, pripravlja

ne izroči se šteje da nadzorni svet letnega
poročila ni potrdil.
Nadzorni svet imenuje direktorja družbe.
Petnajstič: Nadzorni svet:
– sprejme svoj poslovnik,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– pregleduje in preverja poslovne knjige
in dokumentacijo družbe,
– opravlja druge zadeve, predvidene z
ZGD-1 in drugimi zakonskimi predpisi.
Le s soglasjem nadzornega sveta lahko
direktor sklepa naslednje posle:
– nakup in prodaja deležev v drugih
družbah,
– nakup, prodaja ali obremenitev nepremičnin,
– ustanovitev in prenehanje podružnic,
– naložbe, ki so posamično višje od
30.000,00 EUR,
– najetje posameznega posojila v znesku nad 85.000.00 EUR,
– prevzem poroštva za posojila, ki niso v
okviiu običajnega poslovanja,
– podelitev prokure.
Pooblastil uprave ni mogoče prenesti na
nadzorni svet.
Šestnajstič: Člani nadzornega sveta imajo za svoje delo pravico do nagrade, katere
višino določi skupščina na predlog uprave.
Skupščina
Sedemnajstič: Skupščino sestavljajo
imetniki delnic. Direktor in člani nadzornega
sveta se lahko udeležujejo skupščine.
Osemnajstič: Skupščina sklepa o:
– sprejemu letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta,
– spremembi statuta,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje
kapitala in o novi izdaji delnic,
– prodaji znatnega dela družbe,
– izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
– prenehanju družbe in statusnih spremembah,
– imenovanju revizorja,
– skupščina lahko določi osebe, ki za
skupščino pregledajo in preverijo knjige, dokumentacijo – družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga, ter
druge stvari,
– drugih zadevah.
Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega
poročila ni potrdil, ali če uprava in nadzorni
svet prepustita odločitev o sprejemu letnega
poročila skupščini. V tem primeru morajo
biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži
skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave
in nadzornega sveta.
Če skupščina spremeni sestavljeno letno
poročilo, ki mora biti po zakonu revidirano,
ga mora v roku dveh tednov po prejemu
letnega poročila na skupščini, ponovno pregledati revizor.
Skupščina odloča o uporabi bilančnega
dobička na predlog uprave in nadzornega
sveta. Pri tem ni vezana na predlog uprave
in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. Sklep o uporabi letnega
poročila mora obsegati podatke navedene
v 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi
in odobri delo uprave in nadzornega sve-

pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih
je potrebno soglasje skupščine in izvršuje
sklepe, ki jih sprejme skupščina.
Direktor vodi družbo samostojno in na
lastno odgovornost.
Desetič: Nadzorni svet imenuje direktorja
za dobo 5 (petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne
sme opraviti prej, kot eno leto pred iztekom
mandata. Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja iz razlogov, kot jih določa 268. člen
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Če direktor ni imenovan, ga lahko v
nujnih primerih, na predlog zainteresiranih
oseb, imenuje sodišče, do časa, ko je imenovan nov direktor, v skladu s statutom.
Direktor ne sme brez soglasja skupščine
na področju dejavnosti družbe sklepati poslov za lasten ali tuj račun.
Upravi pripada udeležba pri dobičku družbe v skladu s sklepom skupščine.
Uprava lahko del dobička, ki ji ga dodeli
skupščina nameni tudi drugim vodilnim managerjem.
Pravice in obveznosti direktorja se določijo s pogodbo med njim in družbo. Za
družbo podpiše to pogodbo predsednik nadzornega sveta.
Enajstič: Uprava mora najmanj četrtletno obveščati nadzorni svet o poslovanju
družbe.
Nadzorni svet
Dvanajstič: Družba ima nadzorni svet, ki
ima tri člane. Člane nadzornega sveta voli
skupščina za dobo štirih let, in so lahko ponovno izvoljeni. Skupščina lahko odpokliče
člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila,
predčasno, vendar je za sklep o odpoklicu
potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.
Trinajstič: Člane nadzornega sveta izvoli
in odpokliče skupščina.
Štirinajstič: Nadzorni svet izmed sebe
izvoli predsednika in namestnika predsednika. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča večina članov. Nadzorni
svet lahko skliče skupščino.
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov. Za veljavnost
sklepov nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov.
Vodenje poslov se ne sme prenesti na
nadzorni svet, vendar lahko nadzorni svet
odloči, da se določene vrste poslov opravijo
le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet
zavrne soglasje lahko direktor zahteva, da
o soglasju odloči skupščina, vendar je za
tak sklep potrebna večina najmanj tričetrtine
oddanih glasov. Članom nadzornega sveta
se lahko za delo zagotovi plačilo in udeležba
na dobičku o čemer odloči skupščina.
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno
letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki jo je predložila uprava. O
rezultatu preveritve mora sestaviti pismeno
poročilo za skupščino in navesti na kakšen
način in v kakšnem obsegu je preveril vodenje družbe med poslovnim letom. Zavzeti
mora stališče do revizijskega poročila. Na
koncu poročila mora nadzorni svet navesti
ali ima kakšne pripombe in ali letno poročilo
potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo je letno poročilo sprejeto.
Nadzorni svet mora v enem mesecu od
predložitve sestavljenega letnega poročila
svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora le-ta
nadzornemu svetu postaviti dodaten rok, ki
ne sme biti daljši od enega meseca. Če
nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila
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ta v poslovnem letu. Razprava o podelitvi
razrešnice se poveže z razpravo o uporabi
bilančnega dobička.
Če skupščina upravi ne podeli razrešnice
se s tem še ne šteje, da je bila upravi izrečena nezaupnica.
Uprava mora skupščini predložiti letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta, ki
morata biti od objave skupščine dalje dostopni delničarjem na sedežu družbe. V objavi sklica se objavi kraj, kjer sta dostopni.
Na zahtevo vsakega delničarja mu je treba
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepisa obeh poročil. Zasedanje
skupščine na katerem skupščina odloča o
uporabi bilančnega dobička in o razrešnici,
mora biti v prvih osmih mesecih po koncu
poslovnega leta.
Skupščina ne odloča o vprašanjih vodenja poslov, razen če to zahteva direktor.
Devetnajstič: Skupščino sklicuje direktor,
ki določi tudi kraj, kjer se sestane skupščina. Skupščino mora sklicati, če to zahtevajo
delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala.
Vabilo za sklic skupščine mora biti objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije,
vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine,
skupaj z dnevnim redom in predlogi sklepov.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki so se prijavili
najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino. Uprava določi na kak način se bodo delničarji za
sejo skupščine prijavili in identificirali.
Dvajsetič: Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na nominalni znesek
delnic in ima tako vsaka delnica en glas.
Za glasovanje lahko delničar,pisno pooblasti drugo osebo.
Enaindvajsetič: Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstqtkov zastopanega osnovnega kapitala.
Dvaindvajsetič: Če skupščina odloča o
spremembi statuta, se objavi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.
Triindvajsetič: Za vsako točko dnevnega
reda sklicatelj poda predloge za sprejemanje sklepov.
Na skupščini se sestavi seznam prisotnih delničarjev na podlagi izpiska vpisov
lastnikov delničarjev pri Klirinško depotni
družbi. Seznam podpiše predsednik skupščine. Vsak skupščinski sklep potrdi notar,
overjeni prepis zapisnika pa mora direktor
poslati registru v roku 24 (štiriindvajset) ur
po zaključku skupščine.
Štiriindvajsetič: Direktor mora dati skupščini delničarjem zanesljive informacije o
zadevah družbe. To pravico lahko delničar
uveljavi tudi sodno.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev,
razen če zakon ne določa višje večine. Za
spremembo statuta, za sprejem sklepov o
povečanju osnovnega kapitala z vložki, o
pogojnem povečanju osnovnega kapitala, o
odobrenem kapitalu za povečanje osnovnega kapitala, o povečanju osnovnega kapitala
iz sredstev družbe, o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala, o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala, o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, je
potrebna večina najmanj 3/4 (tričetrtine) pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Za veljavnost sklepa s katerim se nalagajo
delničarjem dodatne obveznosti, je potrebno
soglasje vseh prizadetih delničarjev.
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Spremeni se točka Šestintridesetič: ki
glasi
Šestintridesetič: Z dnem vpisa tega statuta v sodni register preneha veljati dosedanje besedilo statuta z dne 6. 5. 2005.
Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti
družbe, kolikor niso v nasprotju s statutom.
Spremeni se drugi odstavek točke Sedemintrideset a: ki glasi
Delničarji, ki razpolagajo z dvajsetino
osnovnega kapitala ter vsak član uprave in
nadzornega sveta pa lahko s tožbo zahteva,
da sodišče odloči o prenehanju družbe, v
primerih, ki jih opredeljuje 402. člen Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe Slikar d.d., tako da
ga uskladi s sklepi skupščine pod to točko
dnevnega reda in s sklepom skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic družbe iz točke 6. dnevnega reda
ter v skladu s tem, sprejme čistopis statuta
družbe.
Predlog sklepa k točki 10. dnevnega
reda: Določitev sejnine članom nadzornega
sveta družbe Slikar d.d.
Uprava predlaga skupščini Slikar d.d., da
sprejme naslednji sklep:
1. Sejnina, ki pripada članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah ter za pripravo nanje, se določi za vsakega v višini
100,00 EUR – neto.
2. Sejnina, ki pripada predsedniku nadzornega sveta za udeležbo na sejah ter
za pripravo nanje, se določi v višini 200,00
EUR – neto.
Sejnina določena v 1. in 2. točki tega
sklepa velja od 17. 7. 2007 dalje.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan od 12.
do 13. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 30. 6. 2007,
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 prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob
času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine iz istim dnevnim redom istega dne ob 15.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
uprava

Ob-16843/07
Na osnovi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe PRIMAT, tovarna
kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
XIII. sejo skupščine
Delniške družbe PRIMAT, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo 9. 7. 2007, na sedežu družbe v
prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22,
Maribor, s pričetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine – Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Slavica Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. in konsolidiranim
poročilom skupine PRIMAT d.d. za leto 2006
ter s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe PRIMAT d.d.
za leto 2006 in konsolidiranim poročilom
skupine PRIMAT d.d. za leto 2006 ter poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je skupščina sprejela
naslednje sklepe:
Na dan 31. 12. 2006 znaša bilančni dobiček SIT 187.116.335,23 (EUR 780.822,63)
in se uporabi kot sledi:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini SIT 69,186.704,04 (EUR 288.711), kar
znaša SIT 718,92 (EUR 3) bruto na delnico,
pri čemer je vir za izplačilo dividend nerazporejen dobiček iz let 2004 in 2005. Do
dividende so upravičeni delničarji vpisani v
delniško knjigo na dan skupščine. Dividende
se izplačajo do 31. 12. 2007.
2. Preostanek bilančnega dobička v višini SIT 117,929.631,19 (EUR 492.111,63)
ostaja nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizijsko družbo JPA
Abeceda Revizija podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe PRIMAT,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno
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pošiljko dostavijo v tajništvo uprave družbe
PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.,
Industrijska ulica 22, 2000 Maribor, tako,
da jo prejme najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave družbe in sicer najmanj pol ure pred pričetkom 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, 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.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro 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 s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. oec.

H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
H/55.402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih
H/55.51 Dejavnost menz
H/55.52 Priprava in dostava hrane (catering)
I/60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
I/60.22
Dejavnost taksistov
I/63.11
Prekladanje
I/63.12
Skladiščenje
I/63.21
Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu
I/63.40
Dejavnost drugih prometnih
agencij
I/64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
J/65.21
Finančni zakup (leasing)
J/67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi
K/72.20 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.30 Obdelava podatkov
K/74.12 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.20 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje
K/74.833 Druga splošna tajniška dela
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
b) Spremeni se točka petič drugič in na
novo glasi:
Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.
c) Na podlagi sprejetih sklepov se sprejme čistopis statuta družbe.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagatelj uprava):
a) Skupščina ugotovi, da so voljeni člani
nadzornega sveta podali odstopno izjavo
in odstopajo: Darko Šafarič z dnem 15. 1.
2007, Rajko Gorinšek z dnem 12. 7. 2007,
Jože Hrastnik z dnem 12. 7. 2007.
b) Skupščina se seznani, da sta imenovana člana nadzornega sveta, predstavnika
delavcev, podala odstopno izjavo in odstopata z dnem 12. julija 2007: Nada Strašek,
Ferdinand Šorli.
7. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa (predlagatelj uprava):
skupščina izvoli dva nova člana nadzornega
sveta s pričetkom mandata 12. julija 2007:
Milana Šajna, Aleša Cerkvenika.
8. Seznanitev skupščine o članu nadzornega sveta kot predstavnika delavcev.
Skupščina se seznani o članu nadzornega sveta, ki ga v ta organ imenuje svet delavcev s pričetkom mandata 12. julija 2007:
Ferdinand Šorli.

Št. 05/2007
Ob-16865/07
Na osnovi 6. člena statuta družbe Izletnik
Celje d. d., Aškerčeva ulica 20, Celje, sklicuje uprava družbe
11. redno sejo
skupščine Izletnik Celje d. d., Celje
Dnevni red za 11. redno sejo skupščine
družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 12. julija 2007 ob 12. uri na sedežu družbe v sejni
sobi na AP Celje:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa (predlagatelj uprava):
skupščina izvoli predsednika skupščine Borisa Kočevarja in dve preštevalki glasov:
Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljena notarka,
Katja Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava in sprejem poročila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje
d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa (predlagatelja uprava in
nadzorni svet):
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o poslovanju Izletnika
Celje d.d. za leto 2006.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2006 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in odločanje o razporeditvi
bilančnega dobička za leto 2006.

Predlog sklepa (predlagatelja uprava in
nadzorni svet):
Skupščina sprejme sklep, da na osnovi 230. člena zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček za leto 2006 v višini
19.671.947 SIT (82.089,58 €) ostane nerazporejen.
5. Obravnavanje in odločanje o spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja uprava in
nadzorni svet):
a) Dopolni se točka drugič prvič tako, da
se dodajo naslednje dejavnosti družbe:
G/50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili
G/50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili
G/50.103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili
G/50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila
G/50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila
G/50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
G/50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo
G/50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo
G/50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
G/50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
G/50.50 Trgovina na drobno z motornimi gorivi
G/51.12 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal
G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov
G/51.51 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
G/51.54 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje
G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki
G/51.61 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G/51.62¸ Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G/51.65 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
G/52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
G/52.462 Trgovina na drobno z barvami
in laki
H/55.111 Dejavnost hotelov z restavracijo
H/55.112 Dejavnost penzionov
H/55.12 Dejavnost hotelov brez restavracije
H/55.21 Dejavnost planinskih in drugih
domov
H/55.22 Dejavnost kampov
H/55.23 Druge nastanitve za krajši
čas
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic
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9. Spremembe sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagatelja uprava in
nadzorni svet): skupščina sprejme sklep o
spremembi sejnin članom nadzornega sveta. Sejnine znašajo za predsednika nadzornega sveta 500 EUR (bruto) in za člane
nadzornega sveta 350 EUR (bruto).
10. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni
svet): skupščina imenuje za leto 2007 revizorja KPMG Slovenija iz Ljubljane.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo v Klirinško depotni družbi na osnovi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 9. 7. 2007). Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na
skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino s predlogami
sprememb in dopolnitev Statuta družbe
je na vpogled vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje d.d.
direktor podjetja
Darko Šafarič, dipl. ekon.

Predlog sklepa 2: skupščina AMZS d.d.
sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006 in pozitivno stališče k poročilu revizorske hiše KPMG,
podjetje za revidiranje d.o.o.
3. Predlog razporeditve bilančnega dobička za poslovno leto 2006 in podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 3.1: bilančni dobiček za
poslovno leto 2006 v znesku 179.664.442,22
SIT se uporabi za druge rezerve.
Predlog sklepa 3.2: skupščina AMZS d.d.
podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za delo v letu 2006.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta AMZS d.d.
Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta AMZS d.d. in potrjuje čistopis
Statuta AMZS d.d.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa 5: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za leto
2007 imenuje KPMG, podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 11. 7. 2007 se
odpokličeta člana nadzornega sveta Matjaž
Gaberšek in Ignac Pavlin.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se za obdobje od 12. 7. 2007 do 11.
12. 2008 imenujeta Danijel Starman in Goran Petek.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 8. 7. 2007 vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki
imajo pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini, če najkasneje do 8. 7. 2006 pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini na
sedež družbe. Pooblaščenci in zastopniki
morajo do tega roka predložiti pooblastila
oziroma dokazila o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so
se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
na sedežu družbe na Dunajski cesti 128a
v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
AMZS d.d.
uprava družbe

lidiranega letnega poročila, skupaj z računovodskimi izkazi za leto 2006 in poročilom
neodvisnega revizorja.
Uprava in NS predlagata skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z revidiranim poročilom družbe LIK
Kočevje d.d. in konsolidiranim letnim poročilom, skupaj z računovodskimi izkazi za leto
2006 in poročilom neodvisnega revizorja.
3. Pokrivanje izgube poslovnega leta
2006 in razporeditev bilančnega dobička.
Na podlagi sprejetega letnega poročila
za leto 2006 uprava in NS predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: izguba
poslovnega leta 2006 družbe LIK Kočevje
d.d., v višini 59.846.394,85 SIT se pokrije
v breme čistega prenesenega poslovnega
izida, bilančni dobiček v višini 83.633.285,57
SIT pa se v celoti prenese v naslednje leto.
4. Poročilo NS LIK Kočevje d.d. v zvezi z
letnim poročilom za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom NS.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov sistema LIK in družbe
LIK Kočevje d.d za leto 2007 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo JPA Abeceda,
d.o.o., Ljubljana.
6. Podelitev razrešnice upravi in članom
NS.
Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo ter
podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in
upravi, ki je družbo vodila od 17. 10. do
31. 12. 2006.
Skupščina ne potrjuje in ne odobri dela
ter ne podeljuje razrešnice predsednici uprave, ki je družbo vodila od 1. 1. do
17. 10. 2006.
8. Spremembe Statuta LIK Kočevje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta:
Firma družbe glasi: NOLIK tovarna za
trženje, razvoj in proizvodnjo pohištva d.d.
in skrajšana firma družbe se glasi: NOLIK
d.d.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:

Ob-16882/07
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta
AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

Ob-16883/07
Na podlagi 18. člena Statuta družbe LIK
Kočevje d.d. uprava družbe sklicuje

K 70.110

11. skupščino
družbe AMZS d.d.,
ki bo v sredo, 11. julija 2007 ob 11. uri v
sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128a v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1: skupščina izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2006.

10. sejo skupščine
družbe LIK Kočevje d.d.,
ki bo v ponedeljek, 9. julija 2007, ob
13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Kočevju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli: Bogdan Kukovec.
Za preštevalca glasov se izvoli: Ano Merhar in Natašo Štamfelj.
Seji bo prisostvovala notarka: mag. Nina
Češarek.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo LIK Kočevje d.d. in konso-

G 51.190
J 65.210
J 67.120

K 70.120
K 70.320
K 71.100
K 72.100
K 72.220
K 74.500

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Finančni zakup (leasing)
Posredništvo z vrednostnimi
papirji
Organizacija izvedbe nepremičninskih objektov za trg
Poslovanje z lastnimi nepremičninami
Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi
Dajanje avtomobilov v najem
Svetovanje o računalniških
napravah
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
Dejavnost posredovanja in
zaposlovanja delovne sile

Popolno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
tri delovne dni pred sejo skupščine. Njiho-
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vi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti
pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina isti dan ob 14. uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom in bo veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
LIK Kočevje d.d.
uprava družbe

(ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06) skupščina
podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10%
lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Cena
delnice ne sme biti višja kot 10% nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem
revidiranem poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu Zakona
o gospodarskih družbah se določi najnižja
prodajna cena delnice v višini povprečne
nabavne cene.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta in
določitev sejnin in plačil članom.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi izteka mandata dosedanjim članom, nadzorni svet predlaga v izvolitev za
člane novega nadzornega sveta s štiriletnim
mandatom:
– mag. Romana Pajenk, predsednica
uprave PROBANKA, d.d, rojena 17. 3. 1948,
stanujoča Tomšičeva 12, Maribor,
– Peter Zorič, direktor Zlata Moneta II
finančna družba, d.d., rojen 26. 9. 1968, stanujoč Gregorčičeva ul. 26, Maribor,
– Marta Strmec, direktorica splošno kadrovskega sektorja v TRIMO, d.d., rojena
29. 3. 1961, stanujoča Breza 5, Trebnje.
Mandat nastopijo naslednji dan po izteku
mandata dosedanjim članom nadzornega
sveta.
Za opravljanje funkcije predsednika
nadzornega sveta se določi plačilo v višini
18.000 EUR (bruto) letno, članom nadzornega sveta pa se določi plačilo v višini 9.000
EUR (bruto) letno. Izplačila bremenijo rezultat tekočega leta.
Predsedniku nadzornega sveta pripada
sejnina v višini 350 EUR za sejo, članu nadzornega sveta pa v višini 250 EUR za sejo.
Predsedniku in članom nadzornega sveta
se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi
z njihovim delom v nadzornem svetu.
Skupščina se skladno s 37. členom statuta seznani z imenovanima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2007 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, predlog
čistopisa statuta in predlogi članov nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe TRIMO d.d.,
Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, vsak
delovni dan med 13. in 15. uro.
Predlogi delničarjev
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
najkasneje 9. 7. 2007 do 10. ure.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega

Ob-16884/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
petnajsto skupščino
delniške družbe TRIMO d.d.,
ki bo v torek, 10. 7. 2007 ob 10. uri na
sedežu družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Janc Anton
Preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2006 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2006 znaša 2.490.413.432,92 SIT
(10.392.311,10 EUR).
2) Del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida v letu 2000 v višini
552.005,60 EUR (132.282.624 SIT) in 2001
v višini 586.399,50 EUR (140.524.777,00
SIT), skupaj v višini 1.138.405,11 EUR
(272.807.401 SIT) se uporabi za:
(a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
1.088.330 EUR (260.807.401,20 SIT).
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,00 EUR (239,64 SIT).
(b) Izplačilo
nagrade
nadzornemu svetu v bruto višini 50.075,11 EUR
(12.000.000 SIT)
(c) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine
po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan
skupščine.
(d) Preostali bilančni dobiček v višini
9.253.905,99 EUR (2.217.606.031,72 SIT)
ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi
uporabi se prenese v naslednje leto.
3) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2006.
3. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uvedejo se kosovne delnice. Vseh
dosedanjih 1.088.330 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se nadomesti z 1.088.330 navadnih kosovnih delnic
in sicer tako, da se ena navadna delnica z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT zamenja z
eno navadno kosovno delnico.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
I. Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.088.330.000 (ena milijarda oseminosemdeset milijonov tristo trideset tisoč 00/100)
tolarjev, se preračuna v evre na način iz
prvega odstavka 693. člena ZGD-1, tako da
le-ta znaša 4.538.336,10 (štiri milijone petsto osemintrideset tisoč tristo šestintrideset
10/100) evra. Razlika v višini 3.184,51 (tri
tisoč sto štiriinosemdeset 51/100) evra, ki
nastane pri preračunu v evre, se pokrije iz
nevezanih rezerv iz dobička.
II. Sprejmejo se naslednje spremembe
statuta družbe:
1) Besedilo člena 5 (pet) se nadomesti
z naslednjim:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
4.538.336,10 (štiri milijone petsto osemintrideset tisoč tristo šestintrideset 10/100) EUR.
Osnovni kapital je razdeljen na 1.088.330
(en milijon oseminosemdeset tisoč tristo trideset) kosovnih delnic..
2) V tretjem odstavku 7 (sedmega) člena
statuta se izbriše naslednje besedilo: »se
poveča nominalna vrednost ene delnice ali
pa«.
3) V 15 (petnajstem) členu se besedilo
»ali čistega dobička preteklega leta« nadomesti z besedilom »in prenesenega dobička«.
4) V 16 (šestnajstem) členu se za besedilom »v višini zneskov, ki« doda beseda
»so«.
5) V prvem odstavku 17 (sedemnajstega) člena se spremeni višina statutarnih rezerv s 5 (pet)% osnovnega kapitala na 10
(deset)% osnovnega kapitala.
V peti alineji tretjega odstavka se besedilo »50.000.000 (petdeset milijonov 00/100)
SIT« nadomesti z besedilom »1.000.000 (en
milijon 00/100) EUR.
6) V 22 (dvaindvajseti) člen se doda nov
prvi odstavek, ki se glasi: »Družba ima dvotirni sistem upravljanja«.
7) V prvem odstavku 30 (tridesetega)
člena se izbriše besedilo »z navedbo razreda«.
8) V 34 (štiriintridesetem) členu se popravi beseda »glaslovalne« v »glasovalne«.
9) Izbrišeta se 40 (štirideseti) in 41 (enainštirideseti) člen. Naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
10) V 46 (šestinštiridesetem) členu se
izraz »glavnega direktorja« nadomesti z izrazom »uprave«.
11) V 47 (sedeminštiridesetem) členu
se za besedo »dopustno« postavi piko in
izbriše besedilo »le, če temu ne nasprotuje
noben član«.
12) V drugem in tretjem odstavku 55
(petinpetdesetega) členu se izraz »glavni
direktor« nadomesti z izrazom »uprava« in
prilagodi besedilo spremembi spola izraza.
13) V 61 (enainšestdesetem) členu se
izraz »dveh mesecih« nadomesti z izrazom
»šestih mesecih«.
III. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis statuta.
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
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registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
TRIMO d.d., Trebnje
uprava
Ob-16901/07
Na podlagi statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
11. skupščino delničarjev,
ki bo dne 10. 7. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini 86.131.951,90 SIT se nameni uporabi
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2007 se imenuje revizijska družba
RÖDL & PARTNER d.o.o. Dunajska 129
Ljubljana.
4. Sprejem preračuna zneskov osnovnega kapitala in statutarnih rezerv družbe po
določilih 693/1. člena ZGD-1.
Predlog sklepa: v skladu z določili 695.
člena ZGD-1 je skupščina z navadno večino
prisotnih glasov delničarjev sprejela sklep o
preračunu osnovnega kapitala in statutarnih rezerv družbe po določilih 693/1. člena
ZGD-1 in uskladila besedilo statuta s sprejetim preračunom.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili do vključno 6. 7. 2007 in so na dan
6. 7. 2005 vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v Ljubljani, v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Tam je delničarjem na vpogled tudi besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in
pooblaščence prosimo, da se prijavijo na
skupščino najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15 odstotkov osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.,
uprava družbe
Ob-17206/07
Na podlagi 508. člena ZGD-1 in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Ura-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dni list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 9, sklicujem
18. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v ponedeljek 9. julija 2007 ob 12. uri
v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
cesta 9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagan predsednik skupščine, zapisnikar in dve preštevalki glasov. Vabljena
notarka je prisotna.
a) Za predsednika skupščine se izvoli
Anže Godec.
b) Izvoli se zapisnikar.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Letno poročilo za leto 2006 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem
nadzornega sveta, s predlogom uporabe bilančnega dobička in predlogom razrešnice
direktorju in nadzornemu svetu.
a) Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2006 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
b) Predlog sklepa: sprejme se sklep o
uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2006 v višini 819.588.190,57
SIT ostane nerazporejen.
c) Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju podjetja in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
3. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za izdelavo revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2007 se
imenuje revizijska družba: LM Veritas družba za revizijo in računovodsko svetovanje
d.o.o., Ljubljana.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
4. Seznanitev z imenovanjem nove članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
imenovanjem Irene Lavrič za nadomestno
članico nadzornega sveta družbe.
Obrazložitev: po 17. členu Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 112/05 – UPBP-1) šteje nadzorni svet
pet članov. Dva člana imenujejo delavci javnega podjetja. Po odstopu Helene Leskovic
z mesta članice nadzornega sveta je Svet
delavcev družbe Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. izpeljal volitve za
nadomestno članico. Za nadomestno članico do izteka mandata nadzornega sveta je
bila izvoljena in imenovana Irena Lavrič.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko do 2. 7. 2007 v tajništvu družbe
v Ljubljani, Slovenska cesta 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na seji

skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje,
ko bodo s podpisom na seznamu prisotnih
družbenikov potrdili prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo družbeniki sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanil druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 9, vsak
delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
direktor
dr. Damjan Žugelj

Razširitve dnevnih redov
Ob-16753/07
V skladu z določil 298. in 300. člena
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06) uprava
družbe objavlja besedilo zahteve za razširitev dnevnega reda 13. skupščine družbe
FMR d.d., katere sklic je bil 18. 5. 2007
objavljen v Uradnem listu RS, in nasprotni
predlog delničarja Kapitalske družbe d.d.,
ki smo ga s priporočeno pošto prejeli 29. 5.
2007.
I. Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj) je imetnica 157.268 delnic družbe
FMR, d.d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 19,32% osnovnega kapitala
družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda in nasprotnega predloga.
Razširitev dnevnega reda
II. Predlagatelj zahteva, da se dnevni red
13. skupščine delničarjev družbe, ki je bil
objavljen dne 18. 5. 2007 v Ur. l. RS, razširi
in dopolni z novo točko 4., preostale točke
dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.
Nova 4. točka se glasi:
4. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 814.015.000,00 SIT, se preračuna
v evre na način iz prvega odstavka 693. člena ZGD-1, tako da le-ta znaša 3.394.442,55
evra. Razlika v višini 2.381,85 evra, ki nastane pri preračunu v evre, se razporedi v
kapitalske rezerve družbe.
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 preračuna, ki jo predpisuje ZGD-1.
Nasprotni predlog:
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III. Predlagatelj vlaga nasprotni predlog
k dosedanji 4. točki (po preštevilčenju zaradi razširitve dnevnega reda bo 5. točka)
dnevnega reda 13. seje skupščine družbe in
sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje
prepričati, da bodo na skupščini glasovali za
njegov nasprotni predlog, kot sledi: uprava
družbe razširitvi dnevnega reda in nasprotnemu predlogu delničarja Kapitalska družba
d.d. ne nasprotuje, saj pomenita variantno
rešitev predloga sprememb statuta v zvezi
s preračunom osnovnega kapitala v evre, ki
sta jih predlagala uprava in nadzorni svet
družbe FMR po prvotnem predlogu. Odločitev o predlagani razširitvi dnevnega reda in
spremembah statuta po prvi ali drugi varianti
se tako prepušča delničarjem družbe.
K 4. točki dnevnega reda:
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Sprejme se predlagano besedilo sklepa točke 4., vendar s spremembama, kot
sledi:
2. Spremeni se točka 3.1., tako da se
glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
3.394.442,55 evra in je razdeljen na 814.015
navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določi glede na število izdanih kosovnih delnic.
Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe
b) pravico do dela dobička (dividende)
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«.
Predlagana 3. točka sprememb se črta.
V preostalem delu ostane predlagano
besedilo sklepa dosedanje točke 4. dnevnega reda s strani uprave in nadzornega sveta
družbe nespremenjeno.
Obrazložitev:
Predlaga se uskladitev besedila statuta
s pravilnim preračunom osnovnega kapitala
v evre, skladno s predlagano novo 4. 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.
Uprava družbe FMR d.d. razširitvi dnevnega reda in nasprotnemu predlogu delničarja Kapitalska družba d.d. ne nasprotuje, saj pomenita variantno rešitev predloga
sprememb statuta v zvezi s preračunom
osnovnega kapitala v evre, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe FMR
d.d. po prvotnem predlogu. Odločitev o
predlagani razširitvi dnevnega reda in spremembah statuta po prvi ali drugi varianti se
tako prepušča delničarjem družbe.
FMR d.d.
uprava družbe
Andrej Kren

Št. 155
Ob-17162/07
Uprava delniške družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d. v skladu z določbami
298. člena ZGD-1 obvešča delničarje, da je
delničar Metalka Trgovina, d.d., Ljubljana
predlagal razširitev dnevnega reda XI. seje
skupščine delniške družbe Labod konfekcija
Novo mesto, d.d., ki bo dne 4. 7. 2007, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjo novo 7. točko
dnevnega reda z utemeljitvijo:
»7. Razrešitev članov nadzornega sveta
in seznanitev skupščine z odstopno izjavo
članice nadzornega sveta, ter izvolitev novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z dnem 4. 7. 2007 se predčasno razrešijo člani nadzornega sveta – predstavniki
delničarjev: Franc Vovk, Martin Murovec in
Anton Tomc.
Skupščina se seznani z odstopno izjavo
Elizabete Horvat, kateri mandat preneha s
4. 7. 2007.
Skupščina izvoli s 4-letnim mandatom
člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev za čas od 4. 7. 2007 do 30. 7. 2011:
1. mag. Primož Šoln,
2. Darko Mastnak,
3. Franc Gajšek,
4. Vinko Krizmanič.
Dosedanje točke 7 in 8 postanejo točke
8 in 9.
Utemeljitev:
Razlog za zamenjavo članov nadzornega sveta je v tem, da sedanja sestava ne
odraža strukture lastništva delnic. Zato delničar Metalka Trgovina, d.d. predlaga imenovanje novih članov z naslednjimi osnovnimi podatki:
– mag. Primož Šoln, univerzitetni diplomirani ekonomist, MBA, v letu 2006 magistriral na IEDC Bled iz managementa, ima 6
let delovnih izkušenj na odgovornih delovnih
mestih, trenutno član še v dveh drugih NS,
zaposlen v Metalki Trgovini, d.d., Ljubljana,
kot svetovalec uprave;
– Darko Mastnak, univerzitetni diplomirani inženir kemije, več kot 20 let izkušenj
na managerskih delovnih mestih kot direktor in prokurist, izkušnje v nadzornih svetih,
zaposlen v družbi Ibiko, d.o.o., Slovenske
Konjice, na mestu direktorja družbe;
– Franc Gajšek, ekonomist, podjetnik z
več kot 20 let izkušnjami, lastnik več podjetij
v Sloveniji in tujini, predsednik NS Metalka
Trgovina d.d., zaposlen v družbi List, d.o.o.
Ljubljana, na mestu direktorja družbe;
– Vinko Krizmanič, univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom, z več kot
30 leti izkušenj v gospodarskih podjetjih na
strokovnih in managerskih delovnih mestih,
izkušnje kot član in predsednik nadzornih
svetov, zaposlen v družbi Metalka Trgovina,
d.d., Ljubljana kot svetovalec uprave.
Vsi navedeni soglašajo z izvolitvijo za
člane nadzornega sveta.«
LABOD konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednica uprave
Vida Ribič Suhodolčan, univ. dipl. ekon.

Št. 07-040-000095
Ob-16759/07
Uprava družbe na podlagi zahteve delničarja, družbe Valkarton d.d., Tržaška cesta 1, Logatec, objavlja razširitev dnevnega
reda 11. skupščine delniške družbe GEP
Tika d.d., Trbovlje, ki je sklicana v torek dne
19. 6. 2007 ob 8. uri na sedanjem sedežu
družbe GEP Tika d.d., Loke pri Zagorju 11a,
Kisovec, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 43 z dne 21. 5. 2007.

Dnevni red se razširi in sicer tako, da
se za zadnjo, to je 4. točko dnevnega reda
skupščine delničarjev, doda nova 5. točka,
ki se glasi:
5. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe po 384. členu ZGD-1.
Delničar Valkarton d.d. predlaga sprejem sledečega sklepa:
Ugotovi se, da je glavni delničar Valkarton d.d. imetnik 102.139 delnic družbe GEP
Tika d.d., ki predstavljajo 92,29% celotnega
osnovnega kapitala družbe.
S tem sklepom se na podlagi prvega
odstavka 384. čl. ZGD-1 vse delnice vseh
preostalih manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja, to je Valkarton d.d.
Delnice se prenesejo za plačilo primerne denarne odpravnine, ki znaša 4,16 EUR
za eno delnico, kar predstavlja skupno za
vse delnice 35.488,96 EUR.
Celotni predlogi sklepov in gradiva k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12. uri v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
GEP Tika d.d. Trbovlje
uprava
Ob-16990/07
V sklicu 13. skupščine Telekoma Slovenije, d.d., ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007 in časopisu
Delo istega dne, se predlog sklepa k točki 4
dnevnega reda dopolni in pravilno glasi:
»4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006, ki
znaša 13.322.780.306,40 SIT, za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend v višini
9.556.547.182 SIT oziroma 1.469 SIT (6,13
EUR) bruto na delnico,
– za izplačilo članom nadzornega
sveta v skupni višini 31.268.095,40 SIT
(130.479,45 EUR), ki se razdeli med člane
nadzornega sveta v enakih deležih glede
na čas dela v nadzornem svetu, vendar
največ do zneska 15.000 EUR za posameznega člana,
– nerazporejeni dobiček v višini
3.734.965.029 SIT se prenese v naslednje
leto.
Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2006.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so dva dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic s pravico do dividend, in
sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa
na skupščini družbe.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2006.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.«
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
mag. Bojan Dremelj

Stran

Sklepi skupščin
Ob-16703/07
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 51/06, UPB
2) uprava družbe objavlja sklepe 13. skupščine delniške družbe Sava, d.d., ki je bila
v sredo, 30. maja 2007, ob 13. uri, v glavni
dvorani Šmartinskega doma v Stražišču,
Škofjeloška c. 18, Kranj.

Stran
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1. Izvolitev organov skupščine.
»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe skupščine: Predsednik skupščine Miran
Hude, preštevalka glasov Snežana Sabljak
ter zapisnikar Rok Švigelj.«
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo
1.702.762 delnic, proti pa 77 delnic.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
»Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave za leto 2006, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2006. Skupščina
���������������������
sklene, da
se bilančni dobiček Save, d.d. po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2006, ki
je izkazan v znesku 7.782.785.130,12 SIT
(32.476.986,86 evrov), uporabi tako, da:
– se lastnikom delnic razdeli 2,80 evra dividende na delnico, kar znese 5.610.354,40
evra, in sicer iz naslova nerazdeljenega
bilančnega dobička, ustvarjenega v letu
1999 1.686.845,55 evra in iz nerazdeljenega bilančnega dobička ustvarjenega v letu
2000 znesek 3.923.508,85 evrov,
– preostanek bilančnega dobička po revidiranem letnem obračunu 2006 v znesku
26.866.632,46 evra ostane do nadaljnjega
nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti imetniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana na dan 1. junij 2007.
Dividende se pričnejo izplačevati v 30 dneh
po sprejemu sklepa.
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Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2006.«
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo
1.690.176 delnic, proti pa 12.663 delnic.
Sklep sprejet v predlagani obliki. O nasprotnem predlogu delničarja IBIKO d.o.o., Slovenske Konjice se ni glasovalo, ker je bil
sprejet predlagani sklep uprave in nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja.
»Za revizorja računovodskih izkazov za
2007 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana«.
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo
1.702.659 delnic, proti pa 180 delnic.
4. Prehod na evro, uvedba kosovnih delnic in druge spremembe statuta.
a)
Osnovni
kapital,
ki
znaša
20.069.870.000,00 SIT in je razdeljen
na 2.006.987 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000,00 SIT se na podlagi 693.
člena ZGD-1 preračuna iz tolarjev v evro
tako, da osnovni kapital družbe po novem
znaša 83.751.567,51 evra in je razdeljen
na 2.006.987 navadnih prosto prenosljivih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
41,73 evra.
Razlika v zneskih, ki izhaja iz
preračunavanja iz tolarjev v evro, znaša
1.484,05 evra in se pokrije iz nevezanih
rezerv iz dobička.
b) Osnovni kapital družbe, ki znaša
83.751.567,51 evra in je razdeljen na
2.006.987 navadnih prosto prenosljivih

imenskih delnic z nominalno vrednostjo
41,73 evra se na novo porazdeli v kosovne
delnice.
Vse delnice se preoblikujejo v kosovne
delnice, in sicer tako, da se vsaka navadna prosto prenosljiva imenska delnica z
nominalno vrednostjo 41,73 evra nadomesti z eno navadno imensko kosovno delnico. S tem je osnovni kapital, ki znaša
83.751.567,51 evra razdeljen na 2.006.987
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo
1.289.197 delnic, proti pa 412.683 delnic.
c) Sprejmejo se pete spremembe statuta
delniške družbe po predlogu uprave tako,
da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta, ki je priloga
tega sklepa.
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo
1.649.275 delnic, proti pa 105 delnic.
5. Nagrade članom nadzornega sveta.
»Članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov leta 2006 izplačajo
nagrade v skupnem bruto bruto znesku
321.762,11 evra. Znesek predstavlja 0,94
odstotka čistega dobička in 0, 79 odstotka
celotnega dobička Poslovne skupine Sava.
Sejnine članov nadzornega sveta se določijo
v višini 500 evrov neto za predsednika nadzornega sveta in 250 evrov neto za člana
nadzornega sveta. Nove sejnine se uveljavijo z dnem sprejetja tega sklepa.«.
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo
1.090.665 delnic, proti pa 612.166 delnic.
Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.
Sava, d.d.
Janez Bohorič, predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 911/2007
Ob-17075/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 911/2007
z dne 30. 5. 2007, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje številka 5 na podstrešju, v
izmeri 23,55 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 5,80 m2, v večstanovanjski
stavbi Kettejeva ulica 7, Maribor, ki stoji na
parceli številka 1273, katastrska občina Tabor, ki je last dolžnice in zastaviteljice Vesne
Selinšek, EMŠO 2909965506085, stanujoče
Pragersko, Sele pri Spodnji Polskavi 9, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
7. 5. 2007, sklenjene s prodajalcem Klobasa
Francem, zastavljena v korist upnice BKS
Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska
cesta 161, Ljubljana, matična št. 2013649
(matična banka BKS Bank AG, Aktiengesellschaft, St. Veiter Ring 043, 9020 Klagenfurt,
Republika Avstrija, identif. št. 1901095, matična št. 2013649), za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.500,00 EUR s pripadki.
SV 926/2007
Ob-17076/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 926/2007 z dne 31. 5.
2007, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 3, v skupni izmeri 38,60 m2, od tega
pripadajoči kletni prostor površine 2,40 m2, v
pritličju stanovanjske stavbe Valvazorjeva ulica 12, 2000 Maribor, identifikacijska št. stavbe
373, ki stoji na parc. 435/1, vl. št. 2226, k.o. Tabor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 5. 2007, sklenjene s prodajalcem družbo
Simak d.o.o., zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
2000 Maribor, matična številka 5706491, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
33.600,00 EUR s pripadki.
SV 943/2007
Ob-17077/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 943/2007 z dne
4. 6. 2007, je bila nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske
stavbe v Rušah, Smolnik 5, v skupni izmeri
33,37 m2, s pripadajočim delom zemljišča,
na katerem stoji stavba ter delov in naprav
stavbe, ki služijo stavbi kot celoti, na parc.
št. 13.S, k.o. Smolnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 465-02-013/06 108 z dne
10. 4. 2006, sklenjene z Občino Ruše kot
prodajalko, zastavljena v korist upnice Navigare d.o.o., s sedežem Dravska ulica 8,
2000 Maribor, matična številka 1861395, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 6.223,22 EUR s pripadki.
SV 601/2007
Ob-17078/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz
Škofje Loke, opr. št. SV 601/2007 z dne 5. 6.
2007, sta poslovni prostor št. 1.1.04, namenjen za prodajo obutve, v izmeri 328,79 m2,
v 1. nadstropju trgovsko poslovnega centra
»City« v Mariboru (TPC City Maribor), s
pripadajočo reklamno napisno tablo št. 30,

locirano na spodnjem robu konzolnega dela
zahodne fasade v izmeri 370 x 90 cm, ki je
zgrajen na parc. št. 1771 k.o. Maribor Grad,
last kreditojemalca – zastavitelja Alpina, d.d.,
Žiri, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 30. 5. 1996, aneksa št. 1 k tej pogodbi z
dne 24. 10. 1997, aneksa št. 2 z dne 8. 12.
1997 in aneksa št. 3 z dne 21. 1. 1998, sklenjenih med prodajalcem SKB – Investicijsko
podjetje d.o.o. Ljubljana in kupcem Alpina,
d.d., Žiri, in poslovni prostor v izmeri 162,14
m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Ulica heroja Lacka 3 na Ptuju, ki stoji na parc.
št. 1149 k.o. Ptuj, last kreditojemalca – zastavitelja Alpina, d.d., Žiri, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 16. 6. 2004, med
prodajalcem Mestno občino Ptuj in kupcem
Alpina, d.d., Žiri, zastavljena v korist Nove
kreditne banke Maribor d.d. s sedežem v
Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, matična
številka 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7.000.000,00 € s pripadki.
SV 74/2007
Ob-17079/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško
iz Tržiča, opr. št. SV 74/2007 z dne 25. 5.
2007, je bilo stanovanje številka 2 v pritličju, v skupni izmeri 40,30 m2, ki obsega v
izmeri sobo 12,74 m2, sobo 8,97 m2, kuhinjo 11,22 m2, kopalnico 2,58 m2, predsobo
2,71 m2 in kletni prostor 3,10 m2, ki v zemljiški knjigi še ni vpisano kot etažna lastnina in se nahaja v stanovanjskem bloku
z identifikacijsko številko 907.ES k.o. Tržič,
stoječem na parc. št. 58/1, vložek številka
980 k.o. Tržič, na naslovu Cankarjeva cesta 11, 4290 Tržič, s pripadajočim solastnikim deležem na skupnih delih, objektih in
napravah stanovanjskega bloka, last zastavitelja Peharc Janeza, st., rojenega 23. 11.
1938, s stalnim prebivališčem Cankarjeva
ulica 11, 4290 Tržič, do celote, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice
31.000,00 EUR, kar predstavlja čisto vrednost kredita, z obrestno mero Euribor +
1,70 odstotnih točk letno, pri čemer Euribor
na dan 16. 5. 2007 znaša 4,099% letno,
obrestna mera pa 5,799% letno, efektivno
obrestno mero na dan 16. 5. 2007 5,64%, z
morebitno povišano obrestno mero v višini
Euribor + 1,90% odstotnih točk letno, z zapadlostjo kredita v 240 mesečnih anuitetah,
ki se spreminjajo v skladu z določili splošnih pogojev, pri čemer mesečna anuiteta
na dan sklenitve te pogodbe znaša 250,38
EUR, prva anuiteta zapade v plačilo 30. 6.
2007, zadnja pa zapade v plačilo 31. 5.
2027, z eventualnimi zamudnimi obrestmi,
s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse
po kreditni pogodbi številka 1842060412
z dne 16. 5. 2007 in splošnih pogojih za
stanovanjske kredite zavarovane s hipoteko št. SP-DK-FO-EURIBOR-HIP/01-07 z
dne 1. 1. 2007, do dolžnika Peharc Janeza
ml., rojenega 30. 6. 1972, s stalnim prebivališčem Cankarjeva cesta 11, 4290 Tržič,
zastavljena v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.

SV 356/07
Ob-17080/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 356/07 z dne 30. 5.
2007, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 20, s pripadajočim kletnim prostorom v skupni izmeri 69,46 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju oziroma šesti etaži
večstanovanjske hiše na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 80, stoječe na parcelnih
številkah 3868/8, 3868/9, 3868/13, 3868/14,
3868/15 in 3850/7 k.o. Domžale in katero
je označeno z identifikacijsko številko 1959
4995 20, zastavljeno v zavarovanje kreditne denarne terjatve v znesku 111.786,75
CHF v evrski protivrednosti po referenčnem
tečaju Evropske centralne banke, veljavnem na dan plačila obveznosti s pripadki
ter v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117,
MŠ 1319175.
SV 357/07
Ob-17081/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 357/07 z dne 30. 5.
2007, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 20, s pripadajočim kletnim prostorom v skupni izmeri 69,46 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju oziroma šesti etaži
večstanovanjske hiše na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 80, stoječe na parcelnih
številkah 3868/8, 3868/9, 3868/13, 3868/14,
3868/15 in 3850/7 k.o. Domžale in katero
je označeno z identifikacijsko številko 1959
4995 20, zastavljeno v zavarovanje kreditne denarne terjatve v znesku 70.120,75
CHF v evrski protivrednosti po referenčnem
tečaju Evropske centralne banke, veljavnem na dan plačila obveznosti s pripadki
ter v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117,
MŠ 1319175.
SV 702/07
Ob-17082/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 702/07 z dne
31. 5. 2007, je bila nepremičnina, poslovni
prostor številka 9 v 1. nadstropju objekta B,
v izmeri 42,68 m2, v stavbi (nekdanji vojašnici v Melju) na naslovu Ulica heroja Šaranoviča 27 do 29, 2000 Maribor, zgrajeni na
parcelah številka 422/10, 422/21 in 422/20
katastrska občina Melje; last dolžnika – zastavitelja Ajša davčno svetovanje in storitve,
d.o.o., s sedežem Makedonska ulica 15,
2000 Maribor, matična številka 1890441,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe
številka 478-158/2007-3 z dne 8. 5. 2007,
sklenjene med njim kot kupcem in med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, kot prodajalcem ter zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 16. 5. 2007; zastavljena v
korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem
6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka
5092221, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Ajša d.o.o. v višini 17.000,00 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
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vključno 1. 6. 2012, oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 387/07
Ob-17083/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 387/07 z dne 1. 6. 2007,
je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Ulica Viktorja Kejžarja 2, stoječe na parc.
št. 1234/12 in parc. št. 1234/13, obe k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 61,12 m2, last zastavitelja Božidarja Ravnika, na podlagi prodajne pogodbe POS-2385/383 z dne 31. 5.
2002, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom RS in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 1. 6. 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 42.000,00 EUR s pripadki.
SV 16/07
Ob-17084/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
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iz Kranja, opr. št. SV 16/07 z dne 6. 6. 2007,
je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom
št. 29, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z
naslovom Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj,
stoječi na parc. št. 263/6, parc. št. 263/7
in parc. št. 333/5, k.o. Klanec in z ident.
št. 2121-416-29, v skupni izmeri 83,08 m2,
last Karoline Košir iz Kranja, Ulica Juleta
Gabrovška 19, na podlagi darilne pogodbe
z dne 25. 4. 2007 in dodatka k njej z dne
24. 5. 2007, sklenjene z darovalcema Živko
in Mladjanom Knežević, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 117, MŠ 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
181.907,00 CHF, v eurski protivrednosti po
referenčnem tečaju ECB, s pp.'
SV 373/07

Ob-17209/07

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 373/07 z dne 6. 6. 2007, je
bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica

heroja Verdnika 17, stoječe na parc. št. 709
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 27,78 m2,
last zastaviteljev Mirsada Ćatića in Nihade
Ćatić – vsakega od njiju do 1/2, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica - Bank Št. Jakob
v Rožu, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob
i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.000,00 EUR s pripadki.
SV 611/07

Ob-17222/07

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 611/07, DK 46/07 z dne
30. 5. 2007, je bilo dvosobno stanovanje
št. 13, z ident. št. 1959 – 5455 – 13 v izmeri
63,84 m2, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 87,
Domžale ki stoji na parc. št. 3886 in parc.
št. 3888/2, obe k.o. Domžale ter last zastavitelja Tanasić Saša do celote, zastavljeno v
korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska
62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje
terjatve v višini 31.300,00 EUR s pp.
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 88/2006
Os-16776/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 88/2006 sklep z
dne 31. 5. 2007:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL,
ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili 52. člena
ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: G TRADE, Trgovina
in zastopanje d.o.o., Ljubljanska cesta
42, Celje in njegovimi upniki, ki bo dne
4. 7. 2007 ob 9. uri v sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču, v
času uradnih ur. Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL),
naj glasovnico z originalnim podpisom in
žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2007
St 38/2006
Os-16777/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2006 sklep z dne 31. 5. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Turk Jožef s.p., Vojkova 11, Celje – v stečaju (matična številka: 5018077, ID št. za
DDV: SI11188952), se zaključi v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Turk Jožef s.p.,
Vojkova 11, Celje – v stečaju (matična številka: 5018077, ID št. za DDV: SI11188952)
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2007
St 59/2006
Os-16779/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 59/2006 sklep z dne 30. 5. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Rast, Boštjan Večko s.p., Lokrovec
68, Celje – v stečaju (matična številka:
5584842, ID št. za DDV: SI63780674), se
zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Rast, Boštjan
Večko s.p., Lokrovec 68, Celje – v stečaju
(matična številka: 5584842, ID št. za DDV:

SI63780674), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2007
St 96/2006
Os-16781/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 96/2006 sklep z
dne 31. 5. 2007:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje narok
za prisilno poravnavo med dolžnikom: Avtoservis trgovina šport Zdravko Bregar
s.p., Jagnjenica 10b, Radeče in njegovimi
upniki, ki bo dne 11. julija 2007 in 14. uri v
sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, v času uradnih ur. Upniki,
ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno
(54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2007
St 19/2007
Os-16783/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/2007 sklep z dne 30. 5. 2007:
I. Okrožno sodišče v Celju je dne 3. 5.
2007 ob 8. uri prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka
nad dolžnikom: Zaključna dela v gradbeništvu, Srebočan Boštjan s.p., Ločica ob
Savinji 72, Polzela, z dne 30. 4. 2007 in je
dne 30. 5. 2007 ob 10.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Zaključna dela v
gradbeništvu, Srebočan Boštjan s.p., Ločica ob Savinji 72, Polzela (matična številka:
1260014, ID št. za DDV: 60163780).
Odslej se firma glasi: Zaključna dela v
gradbeništvu, Srebočan Boštjan s.p., Ločica ob Savinji 72, Polzela (matična številka:
1260014, ID št. za DDV: 60163780) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
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
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93
€) in največ 2.000 točk (158,60 €) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00
1110-19-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. septembra 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 30. 5.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2007
St 13/2007
Os-16785/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2007 sklep z dne 13. 4. 2007:
I. To sodišče je dne 2. 3. 2007 ob 12.07
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Stegrad
d.o.o., gradbeništvo in storitve, Cesta v
Lokrovec 11/a, Celje z dne 28. 2. 2007 in
je dne 13. 4. 2007 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Stegrad d.o.o.,
gradbeništvo in storitve, Cesta v Lokrovec
11/a, Celje (matična številka: 1575970, ID
št. za DDV: SI50816799).
Odslej se firma glasi: Stegrad d.o.o.,
gradbeništvo in storitve, Cesta v Lokrovec
11/a, Celje (matična številka: 1575970, ID
št. za DDV: SI50816799) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v 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 navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
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točk (7,93 €) in največ 2.000 točk (158,60
€) ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00020707).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. junija 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 13. 4.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 4. 2007
St 76/2005
Os-16786/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 76/2005 sklep z dne 31. 5. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Redcos, Naložbe, zastopstva in druge
storite d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje –
v stečaju (matična številka: 5533171, ID
št. za DDV: SI40974600), se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Redcos, Naložbe, zastopstva in druge storitve d.o.o., Trg
mladosti 6, Velenje – v stečaju (matična številka: 5533171, ID št. za DDV: SI40974600)
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2007
St 57/2005
Os-16788/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Termoglas – Gradbene izolacije in steklarstvo Viktor Seme
s.p., Poženelova ulica 3, Laško – v stečaju
razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
11. julija 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z določili 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 32.079,58 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 49,97%.
3. Kar vse je natančno, v skladu z določili 163. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka
glavne razdelitve (A89-90), ki je sestavni
del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A89-90) na oglasni deski in v stečajni pisarni Okrožnega sodišča v Celju, med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2007
St 83/2006
Os-16789/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 83/2006 sklep z dne 31. 5. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Prevozi-trgovina Peter Jeršič s.p., Cesta
pod Rifnikom 27, Šentjur (matična številka: 5052612, ID št. za DDV: SI90127242),
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Prevozi-trgovina
Peter Jeršič s.p., Cesta pod Rifnikom 27,
Šentjur (matična številka: 5052612, ID št. za
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DDV: SI90127242), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2007
St 13/2006
Os-16791/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/2006
z dne 2. 4. 2007 stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Tomislav Stojanovič, s.p., Ulica pri Vodnjaku 5, Koper, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo,
matična številka 1791192.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 4. 2007
St 28/2005
Os-16793/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 28/2005
z dne 24. 5. 2007 stečajni postopek nad dolžnikom Bajram Ndrecaj s.p., gradbena in
zidarska dela, Tržaška 36, Postojna, matična št. 5371046, šifra dejavnosti 45.120,
se začne in se takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 5. 2007
St 1/2006
Os-16795/07
To sodišče je s sklepom St 1/2006 dne
22. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kera trade d.o.o., Cesta 9. avgusta 24, Zagorje ob Savi, 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 22. 5. 2007
St 286/2005
Os-16796/07
To sodišče je s sklepom St 286/2005
dne 9. 5. 2007 ustavilo stečajni postopek
nad dolžnikom IGA, Gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o. – v stečaju, Ljubljana,
Šmartinska 32, Ljubljana, nadaljuje pa se
zoper stečajno maso IGA, Gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o. – v stečaju, Ljubljana,
Šmartinska 32, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2007
St 246/2005
Os-16797/07
To sodišče je s sklepom St 246/2005 z
dne 28. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Struga Gradbeništvo
in trgovina d.o.o., Litijska cesta 69, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2007
St 207/2006
Os-16799/07
To sodišče je s sklepom St 207/2006 z
dne 30. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Alta trading d.o.o. – v
stečaju, Gosposvetska 8, 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 tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2007
St 227/2002
Os-16801/07
To sodišče je s sklepom St 227/2002 z
dne 30. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Fertrade d.o.o., Dolenjska
c. 21, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2007
St 67/2007
Os-16804/07
To sodišče je s sklepom St 67/2007 dne
31. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Bar Strelček, Mateja Dimitrijević, s.p., Murnova ul. 3, Kamnik, matična številka 1200216, številka dejavnosti
55.400, davčna številka 98075314.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v Poslovni register Slovenije.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 9. 2007 ob 10.15 v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, Okrožnega sodišča v
Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2007
St 141/2002
Os-16807/07
To sodišče je s sklepom St 141/2002 z
dne 25. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom DIBO d.o.o. – v stečaju,
Glonarjeva 8, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
St 117/2006
Os-16809/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 117/2006 z dne 28. 5. 2007 ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Actio, družba za gradbeništvo, trgovino,
storitve in gostinstvo d.o.o., Maribor,
Meljska cesta 83 in po uradni dolžnosti
nad njim začelo stečajni postopek.
Odslej se dolžnikova firma glasi Actio,
družba za gradbeništvo, trgovino, storitve
in gostinstvo d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Meljska cesta 83, njegova matična številka je 1426532, šifra njegove dejavnosti pa
52463.
Za stečajno upraviteljico je določena
Sonja Krajnčič, Ljubljanska ulica 38, Slo-
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venska Bistrica. Upniki naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu na naslov: Okrožno
sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna
ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu
sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša
2% vrednosti prijavljene terjatve v EUR,
vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR) in
največ 2.000 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006). Za
terjatve, ki so bile prijavljene za oklic za
sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da so
prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
2007 ob 9. uri v sobi št. 240 Okrožnega sodišča v Mariboru.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 28. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2007

ka 5655862, davčna številka 53330811, in
postopek z istim sklepom zaključilo.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 31. 5. 2007

St 27/2004
Os-16810/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Zidarstvo Miroslav Slamek s.p.,
Renkovci 29, 9224 Turnišče (matična
št. 5563414, davčna št. 94401900) – v stečaju se v skladu s prvim odstavkom 169.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (ZPPSL) zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2007
St 26/2007
Os-16811/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 26/2007
z dne 28. 5. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom I Inženiring podjetje
za inženiring, izvedbo in trgovino d.o.o.,
Rajšpova ulica 16, Ptuj, matična številka
2124785, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 38879328.
Odslej firma glasi: I Inženiring podjetje za
inženiring, izvedbo in trgovino d.o.o., Rajšpova ulica 16, 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 10.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 2007
St 27/2007
Os-16813/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 27/2007
z dne 29. 5. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Moher storitve in trgovina d.o.o., Levajnci 29, matična številka
2060191, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 33847835.
Odslej firma glasi: Moher storitve in trgovina d.o.o., Levajnci 29 – 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 11. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 5. 2007
St 22/2007
Os-16814/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 22/2007
z dne 29. 5. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Škrila Matjaž s.p. – Elektromontaža, Bolečka vas 6/a, matična številka 1818783000, šifra dejavnosti 45.310,
davčna številka 19993030.
Odslej firma glasi: Škrila Matjaž s.p. –
Elektromontaža, Bolečka vas 6/a – 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 11.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 5. 2007
St 31/2007
Os-16816/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 31/2007
z dne 30. 5. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marsel trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Pobrežje 64/a,
matična številka 5722276, šifra dejavnosti
52.420, davčna številka 12310905.
Odslej firma glasi: Marsel trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o., Pobrežje 64/a
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen 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 12. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 5. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 5. 2007
St 32/2007
Os-16817/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 32/2007
z dne 31. 5. 2007 začelo likvidacijski postopek nad Kmetijsko zadrugo Hajdina
z.o.o., Spodnja Hajdina 17, matična števil-
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St 5/2007
Os-16818/07
1. To sodišče je, s sklepom pod opr.
št. St 5/2007, z dne 30. 5. 2007, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom JAN – SIN Janez Sekavčnik s.p., Na
Produ 59, Prevalje, matična št. 2163896,
davčna št. 78329973.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih
podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 5. 2007
St 4/2007
Os-16820/07
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Trial podjetje za turizem, gostinstvo,
gradbeništvo, proizvodnjo in storitve
d.o.o., Polje 10, Prevalje, matična številka
5383145, davčna številka SI25394487.
Stečajni postopek se vodi po pravilih
skrajšanega stečajnega postopka.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Trial
podjetje za turizem, gostinstvo, gradbeništvo, proizvodnjo in storitve d.o.o., Polje 10,
Prevalje – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik, Navrški vrh 3c, Ravne
na Koroškem.
IV. 1. narok za preizkus terjatev bo dne
5. 9. 2007 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto 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
transakcijskega računa ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihova
terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(7,93 EUR) in največ 2.000 točk (158,57
EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 31. 5.
2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 5. 2007
St 71/2004
Os-16888/07
Skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom Adria Craft, podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino d.o.o., Polje 5a, Izola
– v stečaju, se zaključi, ker je premoženje,
ki je prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Morebitni preostanek premoženja se
preda upniku – predlagatelju za poravnavo
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njegovih stroškov v zvezi s predlogom za
začetek stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2007
St 25/2007
Os-16895/07
1. Z dnem 31. 5. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Intex Lendava d.o.o., Moše Pijade 10/a, Lendava
(matična številka: 5471168, davčna številka:
12321664).
1. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefana Ščapa iz Murske Sobote, Ulica
ob progi 53.
2. 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 € in največ 158,58 €. 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. 01100-84500856551, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100257.
3. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
4. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 4. 9. 2007 ob 14.15 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
5. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 31. 5. 2007 nabije 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 31. 5. 2007
St 115/2006
Os-17074/07
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 115/2006 z dne 28. 5. 2007 začelo
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Widelabs proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Partizanska c. 6, Maribor,
šifra dejavnosti: 72.300, matična številka:
1569465, davčna številka: 92941516.
Odslej se firma glasi: Widelabs proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Partizanska
c. 6, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 €
(1.900 SIT) in največ 158,57 € (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
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V. Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 9. 2007 ob 10.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 28. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2007

Izvršbe
In 2004/01577
Os-14277/07
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt je v korist
upnika Stanovanjskega sklada RS, javni
sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, dne
16. 2. 2007 zarubil nepremičnino, dvosobno
stanovanje v skupni izmeri 54,88 m2, ki leži
na podstrešju stanovanjske hiše v Ljubljani, na naslovu Šmartinska cesta 1, parc.
št. 227, vl. št. 2190, k.o. Tabor, in ni vpisano
v zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007
In 2005/00721
Os-14646/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 7. 2005, opr. št. In 2005/00721, je
bil dne 22. 2. 2007 opravljen v korist upnika
rubež nepremičnine - stanovanja v izmeri
13 m2, št. 21, na naslovu Ambrožev trg 4
v Ljubljani, last dolžnika Lobnikar Franca,
Komenskega 24, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2007
In 242/2005
Os-14271/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 242/2005 z
dne 3. 1. 2006, je bila v izvršilni zadevi
upnika Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Krajnc
Danila, Kajuhova ulica 7, Kidričevo, zaradi
izterjave 194,99 EUR (46.728 SIT) s pp, po
izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena nepremičnina, stanovanje, ki ni vpisano v etažni
lastnini - stanovanje št. 14 se nahaja v Kajuhovi ul. 7, v Kidričevem, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl.
št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 1019/3.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 5. 2007
In 26/2006
Os-14272/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 26/2006 z dne
1. 2. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Krajnc Danila, Kajuhova ulica 7, Kidričevo, zaradi izterjave 145,18 EUR (34.790 SIT) s pp, po
izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje, ki ni vpisano v etažni
lastnini - stanovanje št. 14 se nahaja v Kajuhovi ul. 7, v Kidričevem, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl.
št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 1019/3.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 5. 2007
In 92/2006
Os-14288/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 92/2006 z dne
14. 4. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Krajnc Danila,

Kajuhova ulica 7, Kidričevo, zaradi izterjave 216,90 EUR (51.979 SIT) s pp, po
izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje, ki ni vpisano v etažni
lastnini - stanovanje št. 14 se nahaja v Kajuhovi ul. 7, v Kidričevem, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl.
št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 1019/3.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 5. 2007
In 19/2006
Os-14292/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 92/2006 z dne
27. 1. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnice Krekove družbe za storitve d.o.o., Partizanska 5, Maribor, zoper dolžnico Simono
Vilčnik-Prejac, Osojnikova c. 7, Ptuj, zaradi
izterjave 8.667,42 EUR s pp, po izvršitelju
Alojšu Valentu zarubljena naslednja nepremičnina: stanovanje št. 10, v večstanovanjski hiši na naslovu Osojnikova c. 7, Ptuj,
ki je last dolžnika v izmeri 77,80 m2, parc.
št. 1120/2, k.o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 5. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1104/2005
Os-38057/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
28. 9. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Adrijane Zupanc, Podjavorškova
11, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 2. 1992, za stanovanje
št. 391, v VI. nadstropju v stanovanjski hiši
Celje, Podjavorškova 11, v izmeri 66,20 m2,
z balkonom v izmeri 4,64 m2, klet v izmeri
1,55 m2, vpisanem pri podv. št. 2137/141,
k.o. Sp. Hudinja, sklenjene med Občino Celje, kot prodajalko in Zupanc Adrijano ter
Bizjak Teom, kot kupcema. Po izjavi predlagateljice postopka je listina izgubljena.
Pri podv. št. 2137/141, k.o. Sp. Hudinja, je
predlagana vknjižba lastninske pravice za
osebi z imenom Adrijana Zupanc in Bizjak
Teo, vsakega do polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 1. 2006
Dn 3238/2006
Os-11336/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zinke Gavranović, Zikova ul. 8, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na enosobnem
stanovanju št. 24 v 5. in 1. etaži, Zikova 8,
Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2969/4, k.o.
Kamnik, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn št. 3238/2006 z dne 15. 3. 2007, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 28. 9. 1987,
sklenjene med Šek Jožico, Zikova 8, Ka-
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mnik, kot prodajalko in Ocepek Simonom ter
njegovo zakonito zastopnico Ocepek Mirjano, kot kupovalko, za enosobno stanovanje
v skupni izmeri 32,60 m2, ležeče v III. nadstropju soseske BS 2 Perovo pri Kamniku,
parc. št. 744/1 in 745/1, objekt C2K2, sedaj
z naslovom Zikova 8, Kamnik, za kupnino
21.652.606 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11.
1991, sklenjene med Ocepek Mirjano in
Ocelpek Simonom, oba Polje Cesta VI/8,
Ljubljana-Polje, kot prodajalcema ter Vodlan
Suzano, Cesta talcev 21, Domžale in Pogačar Gregorjem, Hudo 17, Radomlje, kot
kupcema, za enosobno stanovanje št. 24,
v skupni izmeri 32,60 m2, v III. nadstropju
stanovanjskega objekta C 2K2, stoječega
na parc. št. 744/1 in 745/1, k.o. Kamnik,
Zikova 8, za kupnino v znesku 30.000 DEM
v tolarski protivrednosti.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Zinke Gavranović, Zikova ul.
8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 4. 2007

Dn 17696/2003
Os-4553/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Aljoše Alje
Ljubič, Martina Krpana 5, Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine, d.o.o., zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnine z identifikatorji 11037/012,
01037/013 in 01037/014, vse v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 7. 12. 2006, pod
opr. št. Dn 17696/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 212 z dne
14. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
PTT Podjetje Ljubljana, p.o., Cigaletova 15,
Ljubljana in kupcem Alojzem Tehovnikom,
Martina Krpana 5, Ljubljana, o prodaji stanovanja številka 28, v Ljubljani, Ul. Martina
Krpana 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007

Dn 543/2007
Os-12781/07
Okrajno sodišče v Kamniku je poz zemljiškoknjižni sodnici Stanislav Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Husić Franca, Križ 83, Komenda, ki ga zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c.
8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini z ident. št. 11.E, vpisani
v podvl. št. 866/11, k.o. Kamnik, na ime
predlagatelja izdalo sklep Dn št. 543/2007
z dne 15. 3. 2007, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. CPL-69/93 z dne 16.
9. 1993, sklenjene med Cestnim podjetjem
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Stolpniška 10,
Ljubljana, kot prodajalcem in Husić Francem, Matije Blejca 6, Kamnik, kot kupcem,
za stanovanje v stanovanjski hiši na parc.
št. 318/3 k.o. Kamnik. Stanovanje obsega
v izmeri kuhinjo 15,27 m2, sobo 16,57 m2,
hodnik 2,81 m2, WC in kopalnico 3,78 m2 in
druge prostore 4,05 m2, skupaj 42,45 m2, za
kupnino v znesku 689.483,80 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Husić Franca, Križ 83, Komenda.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 4. 2007
Dn 28831/2006
Os-2473/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majdice Mišič,
ulica bratov Učakar 124, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. 2.E, vpisani v podvl. št. 4069/2, k.o.

zgornja Šiška, dne 21. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 28831/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 19. 8. 1992, št. 1524/1-06/92,
sklenjene med Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.p., Kolodvorska 11, Ljubljana in
Krstić Leposavo, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, za stanovanje št. 2 v pritličju, na
naslovu Ulica bratov Učakar 124, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje z
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2007
Dn 31117/2006
Os-3589/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirana Miklavčiča, Veliko Mlačevo 6b, Grosuplje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju, št. 15 v 3. nadstropju, Celovška
cesta 159, Ljubljana, z identifikatorjem 15.E,
vpisani v podvložek št. 4544/15, katastrska
občina Zgornja Šiška, dne 29. 12. 2006, pod
opr. št. Dn 31117/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 30. 6. 1965,
sklenjene med Skladom za zidanje hiš Občine Ljubljana-Šiška, Celovška 87, Ljubljana,
kot prodajalcem in Kočevar Stanetom ter
Marijo, Lakotence 8, Ljubljana, kot kupcema, za stanovanje v bloku B5 ob Celovški
cesti v izmeri 41,67 m2 (sedaj vpisano v
podvl. št. 4544/15, k.o. Zgornja Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2007
Dn 15047/2004
Os-4108/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Maje Strel, Trebinjska
ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. 18.E, vpisani
v podvložek št. 1515/18, v katastrski občini Brinje, dne 29. 12. 2006, pod opr. št. Dn
15047/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 809/12/91 z dne 9. 2. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana-Bežigrad in
Majo Bizjak, Trebinjska 9, Ljubljana, za stanovanje št. 18, Trebinjska 9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007

Stran

Dn 16990/2005
Os-9913/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edvarda
Trdana, Koblarji 46, Stara Cerkev, ki ga zastopa Tina Belar iz družbe Otium, d.o.o., Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje z identifikatorjem 120.
E, vpisanem v podvložek številka 1480/120,
v katastrski občini Moste, dne 9. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 16990/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 201/81 z dne
11. 12. 1980, ki so jo sklenili prodajalec
Staninvest Ljubljana TOZD Kersnikova 6,
Ljubljana in kupca Edo Trdan ter Veronika
Trdan, Slovenska vas 15, Stara Cerkev, in
sicer za dvoinpolsobno stanovanje št. 120,
v XI. nadstropju objekta št. A11 v soseski
MS 4/5 Fužine v Ljubljani, v skupni izmeri
67,78 m2,
– aneksa k prodajni pogodbi iz prejšnje
alinee z dne 18. 11. 1981.
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 8356/2004
Os-9917/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tjaše Bajc,
Gradiške Laze 7, 1275 Šmartno pri Litiji, ki
jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iug.,
direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lily Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 3.E, vpisanem v podvložek številka
2845/3, v katastrski občini Dravlje, dne 18.
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1. 2007, pod opr. št. Dn 8356/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-419 z dne 14. 3. 1992, ki sta
jo sklenila prodajalec Litostroj Holding, d.d.,
Ljubljana, Djakovičeva 36, ki ga zastopa
direktor dr. Jože Duhovnik in kupec Brane
Francek, roj. 22. 9. 1971, Ulica Franca Mlakarja 46, Ljubljana, za stanovanje št. 13/I,
na Ulici Franca Mlakarja 46 v Ljubljani, v
izmeri 31,95 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 30529/2004
Os-9921/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marice Seničar, Črtomirova ulica 31, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 75.E, vpisanem v podvložek številka 3864/40, v katastrski občini Bežigrad, dne 23. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 30529/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne
9. 7. 1974, ki so jo sklenili prodajalka Marija Hočevar, Črtomirova 31, Ljubljana in
kupca Albin ter Marija Seničar, Ljubljana,
za stanovanje v izmeri 36 m2, št. 11, v I.
nadstropju stanovanjskega bloka na Črtomirovi 31, Ljubljana.
Pozivajo s vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 7513/2005
Os-9926/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca
Kandareta, Ul. Molniške čete 7, Ljubljana,
ki ga zastopa Manca Vrečar, direktorica
podjetja Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini z identifikatorjem 24.E,
vpisane pri podvl. št. 1721/24, v katastrski
občini Moste, dne 23. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 7513/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajane pogodbe št. MS 4/5 933/81 z
dne 17. 9. 1982, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, Ljubljana
in Bertoncelj Julijo, roj. 1939 ter Bertoncelj
Hedo, roj. 1942, glede stanovanja št. 11 v
objektu št. 34 B.
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
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 2734/2005
Os-9936/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miha Oražma,
Zaloška cesta 102, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 25.E, s pomožnim prostorom v kleti z
identifikatorjem 26.E, vpisanima v podvložek
številka 1733/13, v katastrski občini Moste,
dne 28. 11. 2006, pod opr. št. Dn 9523/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe številka III/f-1665/1-65 z dne 25.
7. 1965, ki sta jo sklenila prodajalec Splošno
gradbeno podjetje Zidar Kočevje, Trg 3. oktobra št. 23, ki ga zastopa direktor Franc Bojc
in kupec Amalija Janko, Zaloška 100, Ljubljana, za stanovanje številka 3, na Zaloški cesti
102 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 17120/2005
Os-9937/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljubomire
Vovk, Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 53.E, vpisanem v podvložek številka 1903/54, v katastrski občini Kašelj, dne
17. 11. 2006, pod opr. št. Dn 17120/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 28. 5. 1982, sklenjene med prodajalko
Marijo Kužnar in kupovalko Mirjano Kočar,
glede stanovanja št. 53.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 28221/2004
Os-9938/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alojzije
Matekelj, Zaloška c. 100, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Jana Turk iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 20,
s kletno shrambo, vpisanem v vložek številka
1440/20, ki stoji na parc. št. 1074/2, v katastrski občini Moste, dne 20. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 28221/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-71/143-65
z dne 15. 9 1965, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Zidar Kočevje, Trg 3.
oktobra št. 23, ki ga zastopa direktor Franc

Bojc in Janezom Trontljem, Cerovo 6, Grosuplje - zaposlen v Iskra Kranj, monter, sektor
Ljubljana, Trg VII. kongresa 2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 29277/2006
Os-9943/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Hozjan,
Jakčeva ul. 21, Ljubljana, ki jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur., direktorica družbe
Otium, d.o.o., Ljubljana, Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 66.E, vpisanem
v podvložek številka 1336/27, v katastrski
občini Štepanja vas, dne 6. 2. 2007, pod opr.
št. Dn 29277/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 8/1991 z dne 6. 11. 1991, sklenjene
med Emono Merkur, d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana, ki jo zastopa generalni direktor
mag. Franc Rutar, dipl oec. (kot prodajalec)
in Ano Hozjan, EMŠO 2307953505342, stanujočo Vlahovičeva 21 v Ljubljani (kot kupovalko), za stanovanje št. 17, 3. nadstropje, v
izmeri 60,12 m2, na naslovu Vlahovičeva 21
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 21738/2005
Os-9944/07
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine
Rot, Gregorčičeva ulica 26, Tolmin, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 10, z identifikatorjem 23.E, vpisanem
v podvložek številka 2331/23, v katastrski
občini Črnuče, dne 28. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 21738/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe številka BS 673-32/87
z dne 1. 10. 1987, ki sta jo sklenila prodajalec
SGP SCT, n.sol.o., Ljubljana, TOZD Inženiring, n.sol.o., Ljubljana, Cesta VII. korpusa
1, ki ga zastopa direktor TOZD Borut Zajec,
dipl. ing. in kupca Franc Mehle ter Barbara
Učakar, oba Tržaška cesta 50, Ljubljana, za
stanovanje številka 10, na Polanškovi ulici
25 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
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Dn 18320/2003
Os-9949/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete
Knoll, Majde Vrhovnik 26, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Alenka Košorok Humar, Kotnikova 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 7 v III. nadstropju,
na naslovu Majde Vrhovnik 26, Ljubljana, z
ident. št. 29.E in v kleti št. 7, Majde Vrhovnik
26, Ljubljana, z ident. št. 30.E, vpisanima
v podvložku številka 3917/15, v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 4. 4. 2005, pod
opr. št. Dn 18320/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 15. 11. 1991, sklenjene med prodajalko
Občino Ljubljana-Šiška in kupcem Karlom
Ladiho, Majde Vrhovnikove 26, Ljubljana,
za stanovanje št. 7, v stanovanjski hiši Majde Vrhovnikove 26, Ljubljana, s kletjo, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2007

parc. št. 241/5, vpisano v podvložek 1462,
k.o. Dravlje, dne 21. 12. 2006, pod opr.
št. Dn 3229/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča v
uporabo številka 1181/72-I/PJ z dne 18. 8.
1972, ki sta jo sklenila izročitelj Sklad za komunalno urejanje zemljišč Občine Ljubljana
- Šiška, Celovška 89, Ljubljana, ki ga zastopa Standard-invest po direktorju Miroslavu
Pleši in prevzemnika Franc Novak ter Metoda Rejc Novak, oba Vodnikova cesta 282/c,
Ljubljana, za zemljišče parc. št. 242/11, k.o.
Dravlje, njiva v izmeri 1.037 m2, za graditev
stanovanjske hiše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2007

Dn 1226/2006
Os-11347/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kadunc Miloša,
Ulica bratov Učakar 104, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 10,
z identifikatorjem 10.E, vpisanem v vložku
št. 4172/10, katastrska občina Zgornja Šiška in garaže št. 26 v kleti, z identifikatorjem
50.E, vpisani v vložku št. 4172/79, katastrska občina Zgornja Šiška, dne 11. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 1226/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 77-5723
z dne 30. 5. 1977, ki sta jo sklenila prodajalec GIP Ingrad, n.sol.o., Ljubljanska 16, Celje, ki ga zastopa Standard-invest, n.sol.o.,
Ljubljana, Celovška cesta 89, po glavnem
direktorju Kos Borutu, dipl. ing., kupovalka
Kadunc Trtnik Irena, roj. 10. 2. 1954, Djakovičeva ulica 26, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2007
Dn 12345/2006
Os-11348/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Rosina, Pod lipami 26, Ljubljana, ki ga zastopajo Odvetniki Šelih in partenrji, o.p.,
d.n.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 61.E., vpisani v podvl.
št. 1639/7, k.o. Moste, dne 29. 1. 2007,

pod opr. št. Dn 12345/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
5. 2. 1969, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad-Moste, Črtomirova 10,
Ljubljana in Rosina Andrejem, Domžalska
cesta 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2007
Dn 1991/2007
Os-11350/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Ribiča,
Ulica Pohorskega bataljona 87, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 19.E, vpisani v podvl.
št. 1492/19, k.o. Brinje I, dne 21. 2. 2007, pod
opr. št. Dn 199/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med letoma 1963 in
1986, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad in Delovno skupnostjo SOZD Emona.
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 4. 4. 2007
Dn 3521/2005
Os-11351/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Hermana
Umek, Herbersteinova 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
- stanovanju, z ident. št. 14.E, vpisano v
podvl. št. 3883/15, k.o. Bežigrad, dne 5. 1.
2007, pod opr. št. Dn 3521/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 33/84 z dne 2. 4. 1984, sklenjene med
Imos, Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini p.o. Ljubljana,
Trg VII. kongresa ZKJ 1 in Terčelj Borivojem
ter Antonijo, Ljubljana, Prušnikova 68.
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 3. 4. 2007
Dn 3229/2004
Os-11353/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metode
Rejc Novak, Šlosarjeva 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino v
izmeri 907 m2 (njivo in stanovanjsko stavbo),

Stran

Dn 22667/2006
Os-11355/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja OTR-2 d.o.o.,
Gerbičeva ulica 9a, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Janja Kuhar, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc.
št. 755/8, k.o. Vič, dne 29. 12. 2006 pod opr.
št. Dn 22667/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 49/97 z dne
3. 12. 1997 in dodatka št. 1 h kupoprodajni
pogodbi z dne 20. 4. 1998, sklenjene med
Poslovnim sistemom Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Markom Smoletom, Tržaška 87B, Logatec,
kot kupcem, za poslovni prostor v prvem
nadstropju, v izmeri 69,34 m2 in medetažni
vetrolov, v izmeri 2,5 m2, kar v z.k. predstavlja nepremičnino parc. št. 755/8, k.o. Vič,
do deleža 972/10000.
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 3. 4. 2007
Dn 24474/2006
Os-11358/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Viktorije Hočevar,
Dolsko 105, Dol pri Ljubljani, zaradi izbrisa stare hipoteke pri nepremičninah parc.
št. 346/2 in 347/2, k.o. Dolsko, dne 21. 12.
2006, pod opr. št. Dn 24474/2006, izdalo
sklep o začetku postopka za izbris stare
hipoteke v znesku 800.000 YUD, vpisane
na podlagi posojilne pogodbe z dne 30. 5.
1986, v korist upnika DO Astra, Blagovni
center TOZD Trženje, Staničeva 41, Ljubljana, vpisane pod Dn št. 6371/1986.
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
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2007
Dn 17806/02
Os-11366/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačević Velage,
Savlje 8, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske rpavice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z identifikatorjem 01305/053, stanovanje št. 25, v IV. nadstropju, v izmeri 40,19 m2 in z identifikatorjem
01305/054, shramba v kleti v izmeri 3,46 m2,
vpisani v podvložku št. 1862/26, k.o. Ježica,
dne 6. 3. 2007, pod opr. št. Dn 17806/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 25 v IV. nadstropju z dne 10.
12. 1992, sklenjene med Iskra Commerce
d.o.o. Ljubljana, Trg republike 3, kot prodajalcem, in Pongarc Janezom, rojenim 2. 9.
1962, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, kot
kupcem, za stanovanje št. 25, v IV. nadstropju, v izmeri 40,42 m2, v stanovanjski hiši na
Glinškovi ploščadi 9 v Ljubljani,
– menjalne pogodbe z dne 30. 12. 1992,
sklenjene med Kozlovič Marijo, rojeno 20. 2.
1967, Poštni vrt 6, Logatec, kot prvopogodbeno stranko in Pongarc Janezom, rojenim
2. 9. 1962, Glinškova ploščad 9, Ljubljana,
kot drugopogodbeno stranko, za stanovanje
št. 25, v IV. nadstropju, v izmeri 40,42 m2,
v stanovanjski hiši na Glinškovi ploščadi 9
v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 1.
1993, sklenjene med Kozlovič Marijo, Poštni
vrt 6, Logatec, kot prodajalko in Vuk Margareto, Smrtnikova 4, Ljubljana, kot kupovalko
za stanovanje št. 25, v IV. nadstropju, v
izmeri 40,42 m2, v stanovanjski hiši na Glinškovi ploščadi 9 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2007
Dn 29168/2004
Os-11368/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jureta Jakliča, Tesarska ulica 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 16.E, vpisani v podvl. št. 153/16,
k.o. Prule, dne 5. 2. 2007, pod opr.
št. Dn 29168/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjena med Stanovanjskim
podjetjem Dom Ljubljana, Kersnikova 6/IV in
Mohorič Ivanom.
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 4. 4. 2007
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Dn 28371/2004
Os-11370/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Urbančič, Fala 186, Selnica ob Dravi, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini stanovanju št. 64/IX, v izmeri 21,47 m2, z
ident. št. 1730-1529-038, v stavbi Zaloška
78A, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1062/4,
k.o. Moste, dne 5. 2. 2007, pod opr.
št. Dn 28371/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe med Splošnim gradbenim
podjetjem Zidar Kočevje in Aleksa Slijepčevič, neznanega datuma.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2007
Dn 30051/2004
Os-12783/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gosarić Lenard-a, Predole
21, Grosuplje, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1730-01529-030,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne 20. 3.
2007, pod opr. št. Dn 30051/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. III/f-580/1-68
z dne 30. 7. 1968, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Gosarić Leonardom, Avsecova
ulica, Ljubljana,
– pogodbe o spremembi in dopolnitvi kupoprodajne pogodbe št. III/f-580/1-68 z dne
30. 7. 1968, sklenjene dne 26. 11. 1968,
med SGP Zidar Kočevje in Gosarić Leonardom, Avsecova ulica, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 28383/2004
Os-12790/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Malovrh Anice,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1730-01529-012, vpisani v
vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne 1. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 28383/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. III/f-688/1-68 z dne 10. 9. 1968, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Gorše Olgo,
Eiprova 9, Ljubljana, za stanovanje št. 20, v
stolpnici II, ob Zaloški cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 30053/2004
Os-12791/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čuček Ivana,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-049, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 30053/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. III/f-250/1-68 z
dne 4. 4. 1968, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje ter Čuček Ivanom, Pot na Fužine
19, Ljubljana, za stanovanje št. 33, v stolpnici II, ob Zaloški cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2007
Dn 32388/2004
Os-12792/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marković
Frančiške, Zaloška cesta 78a, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1730-01529-069,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne
22. 3. 2007, pod opr. št. Dn 32388/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. III/f-1022/1-67 z dne 27. 12.
1967, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in
Markovič Fani, Pokopališka 24, Ljubljana,
za stanovanje št. 35, v stolpnici II, ob Zaloški
cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 28372/2004
Os-12794/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vidic Aleksandra,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-037, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 1. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28372/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 7. 6. 1967,
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sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Vesel
Pavlo, Prvomajska 14, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007

loška cesta 78/a, Ljubljana, ki da zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-020, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28395/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-30/1-58
z dne 2. 9. 1968, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Miklavec Darinko, Trubarjeva 60,
Ljubljana, za stanovanje št. 29, v stolpnici II,
ob Zaloški cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007

Dn 28390/2004
Os-12795/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Malik Ljubice,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-025, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28390/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. M 67-877 z
dne 20. 6. 1967, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Gradišar Marijo, Nadgorica 19,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 28402/2004
Os-12797/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kotnik Vlaste,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-023, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28402/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. M 68-1731 z dne
2. 9. 1968, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Stefanovič Alenko, Na peči 6, Ljubljana,
za stanovanje št. 34, v stolpnici II, ob Zaloški
cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 28400/2004
Os-12798/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miljković Vere,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-022, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28400/2004, izdalo sklep o začet-

ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. III/f-693/1-68 z
dne 11. 9. 1968, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje ter Milkovič Vero in Milkovič Danico, obe Poljska pot 1, Ljubljana, za stanovanje št. 36, v stolpnici II, ob Zaloški cesti,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 30057/2004
Os-12800/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zajc Dragice, Ziherlova 6,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1730-01529-051,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne 20. 3.
2007, pod opr. št. Dn 30057/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. M 67-949
z dne 8. 8. 1967, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Ploj Marijo, Wolfova 3, Ljubljana,
za garsonjero, v stolpnici II, ob Zaloški cesti
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2007
Dn 28407/2004
Os-12801/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Račić Zorana,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-039, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 28407/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. III/f-140/1-69 z dne 27. 2. 1969, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Mozetič
Viljemom, Bratov Rozman 10, Ljubljana, za
stanovanje št. 73, v stolpnici II ob Zaloški
cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 28395/2004
Os-12802/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ogrin Rada, Za-
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Dn 28387/2004
Os-12803/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pungerl Vere,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1730-01529-010, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 6. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28387/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-746/3-69
z dne 6. 1. 1970, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Pugnerl Jožetom, Smoletova 12,
Ljubljana, za stanovanje št. 11, v stolpnici II,
ob Zaloški cesti II, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 28377/2004
Os-12804/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dražič Silve,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-034, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 1. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28377/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. M 67-932 z
dne 21. 7. 1967, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje ter Dražič Silvo in Dražič Simonom,
oba Veselova 15, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
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Dn 28374/2004
Os-12809/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kunič Romana,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-036, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 1. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 28374/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. III/f-527/1-68 z
dne 9. 7. 1968, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje ter Hostnik Viktorjem in Hostnik Sonjo, oba Vide Pregarčeve 23, Ljubljana, za
stanovanje št. 53, v stolpnici II, ob Zaloški
cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 30559/2004
Os-12810/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šušteršič
Tajčman Marije Ane, Prvomajska ulica 10,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 107.E, vpisani v
vl. št. 1496/23, k.o. Udmat, dne 6. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 30559/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne
pogodbe
št. 818/59-TV/VA z dne 28. 11. 1959, sklenjene med Zavod za stanovanjsko izgradnjo
Olo Ljubljana, Beethovnova ul. 11, Ljubljana
in Astra Veletrgovina, Bežigrad 6, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12.
1967, sklenjene med Astra Veletrgovina,
Bežigrad 6, Ljubljana in Šušteršič Francem,
Prvomajska 10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 28380/2004
Os-12813/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Novaković
Mande, Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1730-01529-015,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne
1. 3. 2007, pod opr. št. Dn 28380/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-190/1-68 z dne 19. 3. 1968,
sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Novakovič Mando, Rojčeva 21, Ljubljana, za
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stanovanje št. 21, v stolpnici II, ob Zaloški
cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 30551/2004
Os-13416/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cvetke Zakrajšek, Vrh nad Želimljami 19, Škofljica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 1772-01420-016, k.o. Slape,
dne 26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 30551/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 794 z dne 8. 8. 1969, sklenjene
med GP Obnova, Ljubljana in Kastelic Ivano, Gradnikova 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2007
Dn 22451/2005
Os-13417/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Eržen, Chengdujska cesta 24, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 39.E, vpisani v podvl. št. 2242/39,
k.o. Slape, dne 26. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 2245/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 010773/86
z dne 28. 6. 1986, sklenjene med GPG Grosuplje in Bizjak Bojanom in Škerjanec-Bizjak
Simono.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2007
Dn 7828/1999
Os-13420/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbič Brede,
Polanškova 40, Ljubljana Črnuče, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 30.E in 31.E, vpisane v podvl.
št. 2214/12, k.o. Črnuče, dne 23. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 7828/1999, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. BS 111/2-1/84
o združevanju sredstev za pridobitev stano-

vanja z dne 27. 12. 1984, sklenjene med
Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenije ceste
tehnika, n.sol.o., Ljubljana, kot zadrugo, in
Ivanović Anko kot članico zadruge, za nakup
garsonjere št. 12, v mansardi, v objektu b-45,
v izmeri 36,65 m2,
– aneks št. 1 k pogodbi št. BS 111/2-1/84
z dne 7. 3. 1986, o združevanju sredstev
za pridobitev stanovanja, sklenjenega med
Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste
tehnika, n.sol.o., Ljubljana, kot zadrugo, in
Ivanović Anko ter Šibelja Jadranom, kot članoma zadruge.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2007
Dn 32593/2004
Os-13423/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Goloba,
Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
vpisano v podvložek št. 2969/4, k.o. Stožice,
dne 28. 3. 2007, pod opr. št. Dn 32593/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 445/72-02/5 z dne 14. 11. 1972, sklenjene med SGP Grosuplje in Hubad Marijo,
– darilne pogodbe z dne 26. 6. 1992,
sklenjene med Janezom Žagarjem kot darovalcem in Janezom Žagarjem ter Petrom
Žagarjem, kot obdarjencema.
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 20. 4. 2007
Dn 30549/2004
Os-13431/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ingrid Fajon,
Polje cesta V/004, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
z identifikatorjem 1772-01420-022, ki stoji
na parc. št. 977/7, k.o. Slape, dne 26. 3.
2007, pod opr. št. Dn 30549/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 783 z dne 26. 7. 1969, ki je bila sklenjena med strankama Gradbeno podjetje
Obnova Ljubljana (kot prodajalec) in Hrastar
Jože (kot kupec).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
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Dn 29276/2006
Os-13432/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Justine Jaklič,
Vodnikova cesta 171b, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 74.E, vpisani v podvložek št. 1480/74, k.o. Moste, dne
20. 3. 2007, pod opr. št. Dn 29276/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 5. 1992, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija
ceste Tehnika Obnova, Ljubljana, Titova 38,
ki ga zastopa Niko Ogrin, dipl. ing., namestnik glavnega direktorja (kot prodajalec) in
Hamedom Brkićem EMŠO 1301956160018,
stanujočim Trg oktobrske revolucije 5, v Ljubljani (kot kupec), za stanovanje št. 74/7N v
stanovanjski hiši Trga oktobrske revolucije
5, v Ljubljani, v velikosti 44,58 m2, s pomožnimi prostori in v izmeri 1,95 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007

– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 86 z dne 15. 6. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1 in Pudarevič Jovanko, roj. 25. 2. 1945,
Klopčičeva 2, Ljubljana,
– aneksa št. 1 k kupoprodajni pogodbi
št. 86 z dne 15. 6. 1992, z dne 27. 1. 1993,
za stanovanje št. 306, v tretjem nadstropju,
v izmeri 38,12 m2, z balkonom, v izmeri
5,20 m2 in s kletjo št. 306 v kletni etaži, v
izmeri 2,67 m2, na naslovu Klopčičeva ul. 2,
vpisano v podvl. št. 2717/27, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007

Dn 15053/2003
Os-13475/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve Vodopivec
‑ Mitrović, ki jo zastopa Ataurus, Predan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 4497/63, k.o. Zgornja
Šiška, garaža št. 13 v kleti, Ulica bratov
Učakar 58, Ljubljana, z ident. št. 130.E, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 15053/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1739 z dne 5. 8. 1976, sklenjene med Gip Ingrad Celje, Ljubljanska 16 in
Gosnar Jožetom, roj. 12. 11. 1921 ter Mileno, roj. 27. 7. 1924, Ljubljana, Titova 85, za
garažo št. 13 v kleti, Ulica bratov Učakar 58,
Ljubljana, z ident. št. 130.E, vpisano v podvložku št. 4497/63, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni garaži, da v dveh mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 16670/2003
Os-13476/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Albine Bradeško,
Pokljukarjeva ulica 22, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje š. 13, v 4.
nadstropju na naslovu Poklukarjeva ulica
22, Ljubljana, z ident. št. 113.E, vpisano
v podvložku številka 4210/27, v katastrski občini Vič, dne 12. 3. 2007, pod opr.

št. Dn 16670/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 186/73-02/5 z dne 21. 5.
1973, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje,
Taborska c. 13 in kupcem Klobasa Francem
(roj. l. 1947), Ljubljana, Vojkova 34, za stanovanje št. 13, v 4. nadstropju na naslovu
Pokljukarjeva ulica 22, Ljubljana, z ident.
št. 113.E, vpisano v podvložku št. 4210/27,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2007
Dn 21741/2003
Os-13477/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Medja Peterca Janke, Vojkova cest 26, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za posamezni del
stavbe, Vojkova cesta 24, 26, 28 in 30, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano v podvložku
številka 3908/11, v katastrski občini Bežigrad,
dne 21. 2. 2007, pod opr. št. Dn 21741/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
12. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
PTT podjetje Slovenije, n.sub.o., Ljubljana,
Cigaletova 15 in kupovalko Marijo Zdravkovič, stanujočo Dragomerška 31, Dragomer,
– kupoprodajne pogodbe št. 36/95 z dne
20. 12. 1995, sklenjene med prodajalko Marijo Zdravkovič, Dragomerška 31, Brezovica in kupcem Ozelot d.o.o., Hacquetova 9,
Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe št. 37/95 z dne
21. 12. 1995, sklenjene med Ozelot d.o.o.,
Hacquetova 9, Ljubljana in kupovalko Janko
Medja Peterca, Črtomirova ul. 30, Bled, za
posamezni del stavbe, Vojkova cesta 24, 26,
28 in 30, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano
v podvložku št. 3908/11, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 16554/2003
Os-13478/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pušnik Neže,
Klopčičeva 2, Ljubljana, ki jo zastopa Otium,
d.o.o., Ljubljana, Ulica Lili Novy 34, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 306, v tretjem nadstropju, v izmeri 38,12 m2, z balkonom v izmeri 5,20 m2
in s kletjo št. 306 v kletni etaži v izmeri
2,67 m2, na naslovu Klopčičeva ul. 2, vpisani v podvl. št. 2717/27, k.o. Dravlje, dne 23.
3. 2007, pod opr. št. Dn 16554/2003, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
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Dn 22448/2003
Os-13479/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Toneja d.o.o., Celje,
Čopova 8, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 5, v I. nadstropju, s shrambo, Linhartova cesta 36, Ljubljana, z ident. št. 5.E,
vpisani v podvl. št. 3794/5, k.o. Bežigrad, dne
29. 3. 2007, pod opr. št. Dn 22448/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 4140/91 z dne 7. 1.
1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem, in Veselko Borutom EMŠO 2710959500384, kot
kupcem, za stanovanje št. 5 v I. nadstropju,
s shrambo, Linhartova cesta 36, Ljubljana,
z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 3794/5,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se v si morebitni 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 24. 4. 2007
Dn 21596/2003
Os-13480/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trifković Dragutina,
Pot na Fužine 1, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 6,
na naslovu Pot na Fužine 1, Ljubljana, z
ident. št. 6.E, vpisano v podvložku številka
1489/6, v katastrski občini Moste, dne 9.
3. 2007, pod opr. št. Dn 21596/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
št. 270/81 z dne 30. 1. 1981, sklenjene med
prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6 in kupcema Lesar Janezom, roj. 1945, Ljubljana,
Kosovelova 26 in Lesar (Anko) Mojco, roj.
1945, Ljubljana, Rožna dolina VII/28a, za
stanovanje št. 6, na naslovu Pot na Fužine
1, Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpisano v podvložku št. 1489, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2007
Dn 22297/2003
Os-13482/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bole Igorja,
Pot na Fužine 21, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7,
na naslovu Pot na Fužine 21, Ljubljana, z
ident. št. 32.E, vpisano v podvložku številka 1513/32, v k.o. Moste, dne 9. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 22297/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5
585/81 z dne 3. 11. 1981, sklenjene med
prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD
Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6 in kupcem Bole Igorjem, roj. 1953 in Bole (Bilc)
Jano, roj. 1954, Ljubljana, Glinškova pl. 2,
za stanovanje št. 7, na naslovu Pot na Fužine 21, Ljubljana, z ident. št. 32.E, vpisano v
podvložku št. 1513/32, k.o. Moste.
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 24. 4. 2007
Dn 14595/2006
Os-13483/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slave Bavčar,
Cankarjeva 15, Nova Gorica, ki jo zastopa
SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 9.E in 10.E, vpisani v podvl.
št. 584/5, k.o. Poljansko predmestje, dne 5.
2. 2007, pod opr. št. Dn 14595/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-15/70
z dne 20. 8. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana - Center in Stanovanjsko zadrugo Železničar v
Ljubljani,
– pogodbe o premoženjskih pravicah in
zavezanostih z dne 23. 6. 1972, sklenjene
med Stanovanjsko zadrug Železničar, Ljubljana, Moše Pijadejeva 39 in Birso Ljudmilo, Kumanovska 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
Dn 14383/2003
Os-13485/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji-
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žni zadevi predlagatelja Obrozović Vlada,
Ljubljana, Topniška ulica 29, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 12, v 3.
nad., Štihova ulica 19, Ljubljana, z ident.
št. 12.E, vpisano v podvl. št. 3798/12, k.o.
Bežigrad, dne 27. 3. 2007, pod opr. št. Dn
14383/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1 KARE I 549/90 z
dne 27. 8. 1990, sklenjene med SCT n.sol.o.
Ljubljana, Titova 38, kot prodajalec in kupec
Födransperg Žiga, roj. 1974, Ljubljana, Fabijanijeva 15, ki ga zastopa mati Födransperg
Marija, roj. 1946, Ljubljana, Fabijanijeva 15,
za stanovanje št. 12, v 3. nad. Štihova ulica
19, Ljubljana, z ident. št. 12.E, vpisano v
podvl. št. 3798/12, k.o. Bežigrad.
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 24. 4. 2007
Dn 411/2007
Os-10461/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
po okrajni sodnici - svetnici Lidiji Pratnemer,
s sklepom z dne 7. 3. 2007, Dn št. 411/2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 9. 11. 1991, sklenjene med Koplast
d.o.o., Slovenske Konjice, kot prodajalcem,
ter mld. Špelo Sovič in Anjo Sovič, zastopani po zakonitem zastopniku očetu Ivanu
Soviču, vsi stanujoči Kidričeva 5, Slovenske
Konjice, kot kupcema.
Lastnina se nanaša na prodajo stanovanja, št. 14.E v 1. nadstropju, s kletjo, v
izmeri 57,66 m2, s pomožnim prostorom, v
izmeri 1,53 m2, Slomškova ulica 5, Slovenske Konjice, vpisanega v vl. št. 1876/14, k.o.
Slovenske Konjice. Pogodba se je po izjavi
predlagateljev postopka Franca Janžiča in
Magdalene Janžič izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagateljev Franca Janežiča, EMŠO 1305946500037, in Magdalene
Janžič, EMŠO 0406950505091, oba stanujoča Slomškova ulica 5, Slovenske Konjice,
za vsakega do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s šestim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Konjicah
dne 24. 4. 2007
Dn 614/2007
Os-13415/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št. Dn 614/2007,
začeti na predlog predlagatelja Štefana Kozjeka, Frankovo naselje 73, Škofja Loka, po
pooblaščenki notarki Marjani Tičar Bešter
iz Škofje Loke, s sklepom z dne 6. 4. 2006
odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
z identifikacijsko številko 18.E, k.o. Suha.
To je trisobno stanovanje št. 18/IV, prost. za
ozimnico in shramba št. 18, Frankovo naselje 73, 4220 Škofja Loka, v izmeri 72,19 m2,

vpisani v podvložku št. 1181/18, k.o. Suha,
na podlagi:
– pogodbe med Stanovanjskim skladom
kot pravnim prednikom Občine Škofja Loka
in Loškimi tovarnami hladilnikov, za trisobno
stanovanje št. 18, v 4. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Frankovo naselje 73,
Škofja Loka,
– prodajne pogodbe z dne 25. 12. 1965
in dodatka k tej pogodbi z dne 1. 6. 1966,
med prodajalko Loško tovarno hladilnikov
in kupci Janezom Gromom, Anko Grom in
Robertom Gromom, za trisobno stanovanje
št. 18, v 4. nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Frankovo naselje 73, Škofja Loka.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Štefana Kozjeka, roj. 17. 12. 1964,
Frankovo naselje 73, Škofja Loka, EMŠO
2304964500238, do celote.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v 2. alineji
tega oklica in o pogojih za vknjižbo lastninske pravice v korist Štefana Kozjeka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 3. 5. 2007
Dn 870/2007
Os-14503/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št. Dn št. 870/2007,
začeti na predlog predlagatelja Gregorija
Mrljaka, Podlubnik 189, Škofja Loka, s sklepom z dne 3. 5. 2007, odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino številko 9.E, k.o.
Suha, to je stanovanje v 3. etaži in s shrambo v 1. etaži, Frankovo naselje 44, 4220
Škofja Loka, v izmeri 31,55 m2, vpisani v
podvložku št. 1229/9, k.o. Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, v deležu
do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 11. 12. 1990, sklenjene med prodajalko
Alojzijo Hafner, stanujočo Frankovo naselje
44, Škofja Loka (sedaj že pokojna) in kupcem Jernejem Prevcem, stanujočem Dražgoše 6, Železniki, za stanovanje številka 9,
v prvem nadstropju na naslovu Frankovo
naselje 44, Škofja Loka (zemljiškoknjižni podatki navedeni v prvem odstavku te točke).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Gregorija Mrljaka, EMŠO
0407969500062, Podlubnik 189, Škofja
Loka, do celote.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedenih v tem
oklicu in o pogojih za vknjižbo lastninske
pravice v korist Gregorija Mrljaka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki,
dne 14. 5. 2007

Amortizacije
N 703/2007
Os-10855/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na
predlog Polonce Drofenik iz Maribora, Ljubljanska 3, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih od I‑A‑40084 do I‑A‑40086,
KRS Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60‑dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
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Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2006
N 714/2006
Os-14653/07
Na predlog predlagatelja Ratka Reljića,
stan. Kardeljeva 79, 2000 Maribor, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I‑A‑4864
- I‑A‑4866, 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
N 723/2007
Os-14654/07
Na predlog predlagatelja Rahmona Berishe, stan. Taborska 7, 2000 Maribor, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I‑A‑41647,
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
N 738/2006
Os-14659/07
Na predlog predlagatelja Ranka Breznika, stan. Gozdna ul. 17, 2327 Rače,
bodo razveljavljene delnice na ime predlagatelja pri KRS Tabor d.d., Maribor,
št. I-A-18755-I-A-18757, 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
N 719/2006
Os-14664/07
Na predlog predlagateljice Jožice Vrbek,
stan. Regentova 10, 2000 Maribor, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I‑A‑37156
- I‑A‑37158, št. glasov 3, po potrdilu KRS, če
jih v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže
sodišču ali ne ugovarja njihovo njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 194/2005
Os-14506/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, v izvršilni zadevi upnika Zorana Zadravca, Pod lipami 28,
Celje, ki ga zastopa odvetnik mag. Kristijan
Prostran iz Ljubljane, zaradi izterjave denarne terjatve, dolžniku Zvonku Časniju, Godešič
119, Škofja Loka, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika mag. Janeza Jocifa. Začasni
zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 5. 2007
In 2006/00164
Os-30684/06
Okrajno sodišče v Kranju je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,

v zvezi s 15. členom ZIZ, dolžniku Miranu
Kovaču, Dražgoška 6, Kranj, v izvršilnem
postopku opr. št. In 06/00164, ki se vodi na
predlog upnika D.S.U. d.o.o., Dunajska 160,
Ljubljana, zaradi izterjave 944.425 SIT s pp,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Marka Klofutarja iz Kranja, ki bo dolžnika
zastopal vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 2006
I 2006/00429
Os-6343/07
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Centurion d.o.o., Trubarjeva 50, Ljubljana,
ki ga zastopa Razdevšek odv. Breda, Dalmatinova 11, Ljubljana, proti dolžniku Vladimirju Kaučiču, s.p., Partinje 31, Lenart v
Slovenskih goricah, ki ga zastopa odv. Mateja Zarič Bukovnik, Jurovska cesta 1, Lenart v Slovenskih goricah, zaradi izterjave
1.135,70 EUR, sklenilo:
dolžniku Vladimirju Kaučiču, Spodnje
Partinje 31, Lenart v Slovenskih goricah,
se v skladu s četrto točko 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico Matejo
Zarič Bukovnik, Jurovska cesta 1, Lenart v
Slovenskih goricah, odvetnico.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika, dokler ne bo slednji sam ali po pooblaščencu nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 28. 2. 2007
P 135/2007
Os-14650/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 135/2007, tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper
toženo stranko Fortuna Jožeta, Sela pri
Šumberku 18, Žužemberk, zaradi plačila
5.524,96 EUR, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Matjaža Medleta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se na ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 5. 2007
P 99/06
Os-2409/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ljube Trobec, Škrbina 1, 6210 Sežana, ki jo zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
toženo stranko Carnelio Caspersen, roj.
Trobec, Ourogade 41, 2100 Copenhagen,
Danska, sedaj neznanega bivališča, zaradi
izstavitve zemljiškoknjižne listine, podrejeno zaradi priznanja lastninske pravice (pcto
4.590,22 EUR), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 82. člena ZPP, dne 23. 1.
2007, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
toženi stranki Carnelii Caspersen postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika iz Sežane, ki bo toženo
stranko Carnelio Caspersen v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena
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stranka Carnelia Caspersen 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 23. 1. 2007
I 05/00979
Os-10094/07
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju je
v izvršilni zadevi upnika Atrij z.o.o., Lava 7,
Celje, zoper dolžnika Jožeta Bovha, Ul. D.
Kvedra 35, Šentjur, zaradi izterjave 1.383,10
EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, dolžniku Jožetu Bovhi, katerega naslov je neznan, postavilo
začasnega zastopnika, Odvetniško družbo
Gregorovič – Pungartnik o.p., d.n.o. iz Šentjurja.
Zastopnik bo zastopal dolžnika v tem
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 8. 3. 2007

Oklici dedičem
D 222/98
Os-15115/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 17. 9. 1913 umrlem Josipu Bavčarju, sinu Franca, roj. 2. 6. 1838, nazadnje
stanujočem v Selu 92.
Za dedovanje po njem bi prišli v poštev
dediči njegove vdove Frančiške Mermolja,
ki je umrla 4. 3. 1923 ter dediči njegovih
otrok Franca Bavčarja, Leopolda Bavčarja in
Karoline Bavčar, katerih imena in priimki ter
naslovi sodišču niso znani. Prek sina Jožefa Bavčarja bi prišla v poštev za dedovanje
po Josipu Bavčarju tudi njegova oporočna
dedinja Lidija Perhavc oziroma njeni dediči,
katerih imena in priimki ter naslovi sodišču
prav tako niso znani.
Sodišče poziva dediče Franca Bavčarja,
Leopolda Bavčarja, Karoline Bavčar in Lidije
Perhavc, da se v roku enega leta po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču
kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 5. 2007
D 228/2005
Os-10832/07
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Weiss Štefanu, sinu
Ivana, roj. 25. 12. 1887, državljanu bivše
SFRJ, nazadnje stanujočem v Predgradu
4, umrlem 6. 12. 1963 ravno tam, in sicer
glede njegovega solastninskega deleža na
zemljišču Agrarne skupnosti Paka, Jelenja
vas in Predgrad.
Eden izmed njegovih zakonitih dedičev
je tudi njegov sin Weiss Slavko, o katerem
pa sodišče ne ve niti tega ali je še živ ali
ne, kot tudi ne ali je bil poročen ali ne ali je
imel kaj otrok ali ne, prav tako pa sodišču
tudi ni znano, kje stanuje (če je še živ), niti
kje stanujejo njegovi potomci, če jih je imel.
Znano je le, da je po 2. svetovni vojni odšel
v Argentino.
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Zato sodišče s tem oklicem poziva dediča oziroma njegove dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica, oklica na
sodni deski tukajšnjega sodišča in oklica na
spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 3. 2007
D 716/2006
Os-14134/07
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 716/2006 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Dikavčiču, sinu
Jerneja, roj. 6. 2. 1908, umrlem 21. 5. 1987,
nazadnje stan. Mihovce 27, Cirkovce.
V zapuščino spada parc. št. 911, pripisana k vl. št. 394, k.o. Mihovce, njiva v velikosti
6.474 m2, do 3/4.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
neznanega bivališča, in sicer potomce Katarine Dikavčič, roj. Orenberg, to je vdove
zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če
se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po
objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 4. 2007

Oklici pogrešanih
N 89/2006
Os-15118/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca Rihter, v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Ivana Kozloviča, Trsek 28, ki ga zastopa odv. Rajko
Trunkl iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Antona Radina (Radin) od Ivana,
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik
za poseben primer Anton Medved, strokovni
delavec CSD Koper, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega sklenilo:
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uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona Radina, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 5. 2007

Druge objave sodišč
Ng 8/2005
Os-7796/07
V zvezi s predlogom za določitev primerne odpravnine po 489. členu ZGD, ki je bil
vložen dne 2. 6. 2003, pri Okrožnem sodišču v Kopru in se vodi pod opr. št. Ng 8/2005
predlagatelj Metod Rudolf, Cesta na Markovec 4, Koper, nasprotni udeleženec Mercator - Degro d.d. Portorož, Obala 14, Portorož, zaradi plačila 12.197,73 EUR:
predmet preizkusa primernosti odpravnine, katere plačilo so imeli izstopajoči delniarji družbe Jestvina Koper, d.d., ob njeni
vključitvi v družbo Mercator Degro, d.d., Portorož, dne 13. 7. 2000 pravico zahtevati, in
sicer v delnicah glavne družbe ali v denarju.
V konkretnem primeru je predlagatelj zahteval denarno plačilo.
Izstopajoče delničarje družbe Jestvina,
d.d., Koper, katerih delnice so z vključitvijo
dne 13. 7. 2000 prešle v roke družbe Mercator Degro, d.d. Portorož, se poziva, da
lahko v enem mesecu od objave obvestila
o vložitvi predloga vložijo svoje predloge
za preizkus primerne odpravnine, bodisi v
denarju ali v delnicah glavne družbe. Po
preteku enomesečnega roka predloga ne
bo dopustno več vložiti.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 929/2007
Rg-15602/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenice za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba MP3 Projekt, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Breg 24a, Celje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice z dne 15.
5. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenici
Preložnik Ani, Breg 24a, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2007
Srg 1597/2006
Rg-27761/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep: družba Austrian Wine Sethy & Co.,
k.d. trgovina in storitve, Dantejeva 1, 6330
Piran, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/5546/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z
dne 15. 9. 2006.
Družbenika Andreas Sethy iz Avstrije,
Liechteinsteinstrasse 32/6, Dunaj in Anton Sethy iz Avstrije Liechteinsteinstrasse
32/6, Dunaj, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba nima
zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje in terjatve družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe
po skrajšanem postopku, se prenesejo na
ustanovitelja Andreasa Sethy iz Avstrije,
Liechteinsteinstrasse 32/6, Dunaj.
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 27. 9 2006
Srg 2007/3831
Rg-13491/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Ficom d.o.o., Ljubljana, Krimska 17, objavlja sklep:
Ficom poslovno finančne storitve,
trgovina in posredništvo d.o.o., Krimska 17, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 3. 2007.

Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik Mihalič Marko, Ulica Milana
Spasiča 4, 6000 Koper, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostali 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 2007/3591
Rg-13493/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Mega
Commerce Trgovina, proizvodnja in storitve Ljubljana d.o.o., Slovenska cesta 51/a,
1000 Ljubljana, ki jo zastopa notar Jože
Sikošek, objavlja sklep:
Mega Commerce Trgovina, proizvodnja in storitve Ljubljana d.o.o., Slovenska cesta 51/a, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenica je Gorjup Gabrijelčič Dragomira, Planina 4, 5270 Ajdovščina, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe o skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva 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 4362/2007
Rg-14489/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izrisa iz sodnega registra družbe Entalpa,
energetsko ekološko poslovno svetovanje,
d.o.o., Cesta vstaje 84, Ljubljana ‑ Šmartno, objavlja sklep:
Entalpa, energetsko ekološko poslovno svetovanje, d.o.o., Cesta vstaje 84, Ljubljana ‑ Šmartno, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
dne 17. 4. 2007 .

Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Gjerkeš Henrik, Aškerčeva ulica 1, Ljutomer, Pipan Darja, Cesta
vstaje 84, Ljubljana ‑ Šmartno in Samide
Maja, Dolenja vas pri Polici, Grosuplje, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh 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 14. 5. 2007
Srg 4365/2007
Rg-14490/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Exkodar
Podjetje za notranje in zunanjetrgovinski
promet in marketing d.o.o., Kunaverjeva
1, Ljubljana, objavlja sklep:
Exkodar Podjetje za notranje in zunanjetrgovinski promet in marketing
d.o.o., Kunaverjeva 1, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine dne 29. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenik je Krnjajić Darko, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh 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 14. 5. 2007
Srg 4246/2007
Rg-14493/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje o skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Sončna, organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana, objavlja sklep:
Sončna, organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg d.o.o., Dunajska cesta 117, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine dne 26. 3.
2007.
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Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Hypo Alpe-Adria-Consultants, Železna cesta 16, Ljubljana in
Križaj Bojan, Koroška cesta 82, Tržič, 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 14. 5. 2007
Srg 4762/2007
Rg-14915/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe Nutec d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Nutec, energetski inženiring
in svetovanje d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana, reg. št. vl. 1/29237/00, matična
številka 1194208, preneha po skrajšanjem postopku po sklepu družbenika z
dne 17. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Edini družbenik družbe je Enconet International d.o.o. za poslove u energetici
i ekologiji, Miramarska 20, Zagreb, Hrvaška, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 425. in 426. člena, v zvezi s 522.
členom Zakona o gospodarskih družbah
‑ 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor
lahko vloži družbenik, upniki ali pristojni
državni organi. Po preteku roka za ugovor
bo registrsko sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2007
Srg 4905/2007
Rg-14916/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe 3G d.o.o., Dimičeva ulica 14, Ljubljana,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba 3G, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., Dimičeva ulica 14, Ljubljana, reg. št. vl. 1/42276/00, matična
številka 2120119, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
12. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so: Adžaga Uršič
Katarina, Turnerjeva 27, Ljubljana, Beguš
Tomaž, Podlubnik 162, Škofja Loka, Filipič
Marjan, Ulica bratov Mivšek 31, Borovnica, Jerman Jasna, Rusjanov trg 9, Ljubljana, Jerše Zmagoslav Martin, Puhova 7,
Ljubljana, Ocepek Drago, Pot na Fužine
45, Ljubljana, Rijavec Boris, Alešovčeva
19, Ljubljana, Schrott Tomaž, Zlatek 43b,
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Ljubljana in Schrott Luka, Zlatek 43b, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na zgoraj navedene družbenike po enakih
delih.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah ‑ 1
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor
lahko vložijo družbeniki, upniki ali pristojni
državni organi. Po preteku roka za ugovor
bo registrsko sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2007
Srg 4576/2007
Rg-16046/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Helix
Petrovčič k.d., instalacije in druge storitve,
Višnja Gora, Grintovec 44, 1294 Višnja
Gora objavlja sklep:
družba Petrovčič k.d., instalacije in
druge storitve, Višnja Gora, Grintovec
44, 1294 Višnja Gora, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 18. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Petrovčič Branko in
Veršič Olga sedaj Petrovčič, oba Grintovec 44, 1294 Višnja Gora, 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 24. 5. 2007
Srg 3868/2007
Rg-16053/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Sitam
Lesar, k.d., podjetje za sitotisk in tampotisk, Ulica bratov Debevc 5, 1353 Borovnica, objavlja sklep:
Sitam Lesar, k.d., podjetje za sitotisk
in tampotisk, Ulica bratov Debevec 5,
1353 Borovnica, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 3.
4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Lesar Andrejka, Ulica
bratov Debevec 5, 1353 Borovnica in Lesar Samo, Ulica bratov Učakar 18, 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 smi-

slu 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 iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 4503/2007

Rg-16054/07

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe G 4
Medico d.o.o., Ljubljana, Na Straški vrh
13, 1117 Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Vasja Kajfež iz Ljubljane, objavlja sklep:
G 4 Medico d.o.o., Ljubljana, Na
Straški vrh 13, 1117 Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Golias Marijan-Emil, Mladinska cesta 4, 4260 Bled, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 4502/2007

Rg-16058/07

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe G 4
inženiring d.o.o., Na Straški vrh 13, 1000
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Vasja
Kajfež iz Ljubljane, objavlja sklep:
G 4 inženiring d.o.o., Na Straški vrh
13, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Golias Marijan Emil, Mladinska cesta 4, 4260 Bled, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 875/2007

Rg-11789/07

Družba Modra davčna hiša, podjetje za davčno svetovanje d.o.o.,Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor, reg. št. vl.
1/1029700, katere družbeniki so Kaučič
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Klajnšek Aleksandra, Confidentijeva 2,
Kamnica, Žužek Roppa Mira, Ulica Moše
Pijade 38, Maribor, Špes Damijan, Uskoška ulica 31, Skoke, Miklavž na Dravskem
polju in Golob Aleksander, Košaški dol 20,
Košaki, Maribor, po sklepu družbenikov
družbe z dne 4. 12. 2006, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom so prevzeli: Kaučič
Klajnšek Aleksandra, Žužek Roppa Mira,
Špes Damijan in Golob Aleksander.
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 13. 4. 2007

Št.
Srg 1130/2007
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Družba Diligentia, trgovina in posredništvo d.o.o., Berglesova ulica 28,
2000 Maribor, reg. št. vl. 1/11764/00, katere družbenik je Trojner Branko, Berglesova ulica 28, 2000 Maribor, po sklepu
družbenika družbe z dne 7. 5. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Trojner
Branko.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 18. 5. 2007

Stran
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Alijagić Minela, Čopova ulica 001, Žalec,
potni list, št. P00933109, izdala UE Žalec.
gnv‑260700
Berlec Angela, Vrhpolje pri Kamniku 179,
Kamnik, potni list, št. P00317411, izdala UE
Kamnik. gng‑260715
Bogataj Nina, Župančičeva ulica 011,
Trzin, potni list, št. P00802954, izdala UE
Domžale. gno‑260707
Butara Miha, Puterlejeva ulica 033,
Ljubljana, potni list, št. P00420730, izdala
UE Ljubljana. gnh‑260714
Čerič Jančar Olga, Magdalenski trg 007,
Maribor, potni list, št. P00721309, izdala UE
Maribor. gnx‑260848
Fras Manuela, Zgornji Duplek 076,
Spodnji Duplek, potni list, št. P00822247,
izdala UE Maribor. gnw‑260849
Gostan Polona, Pajerjeva ulica 010,
Šenčur, potni list, št. P00608112, izdala UE
Kranj. gne‑260842
Gustinčič Damijana, Škoflje 024, Vremski
Britof, potni list, št. P00844828, izdala UE
Sežana. gnm‑261084
Hodžić Sabina, Kažipotna ulica 002,
Izola - Isola, potni list, št. P00632190, izdala
UE Izola. gnk‑261086
Hudorovac Mitja, Stranska vas 049, Novo
mesto, potni list, št. P01087443, izdala UE
Novo mesto. gnp‑261081
Humar Anja, Ulica Ivana Regenta 044,
Nova Gorica, potni list, št. P00314040,
izdala UE Nova Gorica. gnu‑260851
Jerele Aleksandra, Medenska cesta 084,
Ljubljana - Šentvid, potni list, št. PB0065193,
izdala UE Ljubljana. gnj‑260712
Jevnikar Jože, Valvazorjeva ulica 006,
Trebnje, potni list, št. P00396368, izdala UE
Trebnje. gnm‑260709
Jevnikar Magdalena, Valvazorjeva ulica
006, Trebnje, potni list, št. P00396382,
izdala UE Trebnje. gnl‑260710
Jurajevčič Stanko, Rosalnice 047,
Metlika, potni list, št. P00020624, izdala UE
Metlika. gny‑260847
Jus Marjan, Podvinci 094A, Ptuj,
potni list, št. P00178226, izdala UE Ptuj.
gnq‑260705
Kabir Khan Selma, Hudovernikova ulica
013, Ljubljana, potni list, št. P00165996,
izdala UE Ljubljana. gnz‑260846
Kačičnik Zoran, Šmartno ob Paki 100,
Šmartno ob Paki, potni list, št. P00719221,
izdala UE Velenje. gno‑261082
Kamenčić Teufik, Staretova ulica 008,
Kranj, potni list, št. P00368672, izdala UE
Kranj. gnx‑260698
Kelc Tadej, Cesta proletarskih brigad
064, Maribor, potni list, št. P01188377,
izdala UE Maribor. gnt‑260702
Kešpert Milena, Betonova ulica 012,
Kranj, potni list, št. P00689700, izdala UE
Kranj. gnf‑260716
Kirar Miroslav, Cankarjeva cesta 020,
Šoštanj, potni list, št. P00228888, izdala UE
Velenje. gny‑260697

Kočevar Boštjan, Ulica 1. maja 004,
Metlika, potni list, št. P00666288, izdala
UE Metlika. gnt‑260852
Kokelj Borut, Bevkova ulica 020,
Radovljica, potni list, št. P00059859, izdala
UE Radovljica. gnw‑260699
Kovač Nataša, Koroška cesta 012,
Kranj, potni list, št. P00846789, izdala UE
Kranj. gnn‑261083
Križnič Marija, Ročinj 117, Ročinj, potni
list, št. P00382377, izdala UE Nova Gorica.
gnc‑260844
Lukan
Marjan,
Žirovnica
101B,
Žirovnica, potni list, št. P00664629, izdala
UE Jesenice. gnj‑261087
Maučec Katarina, Gančani 055, Beltinci,
potni list, št. P00191712, izdala UE Murska
Sobota. gnr‑260704
Mihelj Boštjan, Tovarniška cesta 018,
Ajdovščina, potni list, št. P00782308, izdala
UE Ajdovščina. gni‑260713
Pelcar Robert, Dolič 104, Kuzma, potni
list, št. P01056604, izdala UE Murska
Sobota. gnz‑260696
Pikelj Pečnik Andreja, Pot v hribec 018A,
Ljubljana - Črnuče, potni list, št. P00490774,
izdala UE Ljubljana. gne‑260717
Planinc
Matija,
Resljeva
cesta
001, Kostanjevica na Krki, potni list, št.
P01051838, izdala UE Krško. gnb‑260695
Potrč Robert, Log 043, Bistrica ob Dravi,
potni list, št. P00519460, izdala UE Ruše.
gnd‑260843
Prostran Lana, Župančičeva ulica 011,
Trzin, potni list, št. P00802939, izdala UE
Domžale. gnp‑260706
Prostran Vid, Župančičeva ulica 011,
Trzin, potni list, št. P01177756, izdala UE
Domžale. gnn‑260708
Smole Vladimir, Bavdkova ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00962381, izdala
UE Ljubljana. gnu‑260701
Sovinšek Anton, Vrhpolje pri Kamniku
175, Kamnik, potni list, št. P00924104,
izdala UE Kamnik. gnh‑261089
Sovinšek Irena, Vrhpolje pri Kamniku
175, Kamnik, potni list, št. P00049049,
izdala UE Kamnik. gnf‑261091
Stančević
Drevenšek
Gorazd,
Frankolovska ulica 022, Maribor, potni
list, št. P00504302, izdala UE Maribor.
gns‑260703
Šajn Gorazd, Kajuhova ulica 015,
Postojna, potni list, št. P00231887, izdala
UE Postojna. gng‑261090
Šterban Gorazd, Liparjeva cesta 070,
Mengeš, potni list, št. P00528212, izdala
UE Ljubljana. gnv‑260850
Tušak Melita, Jakčeva ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00526444, izdala
UE Ljubljana. gnb‑260845
Visinski Tomaž, Trg revolucije 006A,
Trbovlje, potni list, št. P00693230, izdala
UE Ljubljana. gnk‑260711
Volk Danilo, Dobravlje 087, Dobravlje,
potni list, št. P00096730, izdala UE
Ajdovščina. gns‑260853
Zavolovšek Milan, Lačja vas 018,
Nazarje, potni list, št. P00680105, izdala
UE Mozirje. gni‑261088

Žakelj Tanja, Ledine 016, Spodnja Idrija,
potni list, št. P00918990, izdala UE Idrija.
gnl‑261085

Osebne izkaznice preklicujejo
Antonić Dalibor, Goričane 68, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001716546.
gns‑260728
Arko Katja, CNO 48, Sodražica, osebno
izkaznico, št. 001281822. gnp‑260631
Bagari Irena, Kajuhova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000120924.
gnl‑260960
Balažek
Marjan,
Ključarovci
pri
Ljutomeru 64, Ljutomer, osebno izkaznico,
št. 001801246. gnw‑260824
Balevska Violeta, Jezdarska ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002003642.
gnu‑260901
Batič Pavlina, Šempas 165, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001919093.
gnh‑260614
Bekuš Željko, Sladka Gora 38, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000955257.
gnp‑260606
Belak Tanja, Hrašenski Vrh 1/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001188309.
gnl‑260885
Benko Ivan, Rožički Vrh 65, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001524006.
gnb‑260770
Bergant Ciril, Visoko 104, Visoko, osebno
izkaznico, št. 001531073. gnx‑260923
Berghaus Anton, Endlicherjeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001961870.
gnb‑260895
Berlec Ferdinand, Usnjarska cesta 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001259440.
gnn‑261108
Beškovnik Denis, Koble 247a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001919799.
gnc‑260819
Bevčič Ivanka, Gonjače 32, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000708612.
gnk‑260686
Bikić Melisa, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001359774.
gnq‑260930
Bitenc Žiga, Žale 9, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000380689. gnw‑261107
Bizjan Franc, Bezje 8, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000169707.
gnm‑260759
Blejec Marija Ana, Ulica Goce Delčeva
36/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000118128. gnf‑261116
Bradaškja Mitja, Cesta revolucije 16,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000951152.
gnb‑260670
Brdnik Gaj, Čarmanova ulica 21,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001875778.
gnr‑260829
Brestovac Milka, Ulica IX. korpusa
9, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
001889990. gni‑260838
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Brumen Erika, Škofjeloška cesta 26,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002069732.
gnp‑260731
Car Polona, Praprotnikova ulica 22,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001175386.
gnk‑260886
Colarič Majda, Slivje 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 000799807. gnm‑260809
Cugelj Boris, Odrga 5, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001846684. gne‑260767
Cvetković Tomislav, Senožeče 82/c,
Senožeče, osebno izkaznico, št. 000825982.
gni‑260813
Cvirn Anton, Ulica bratov Mravljakov 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 002110148.
gnq‑260880
Čančer
Jožefa,
Opekarna
20/b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000615294.
gns‑260753
Černoš Sanjin, Obrežje 14, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000732657.
gno‑260682
Češnovar Jaka, Vrh pri Površju 7,
Krško, osebno izkaznico, št. 001663874.
gnn‑260808
Črtalič Martin, Veliko Mlačevo 58/d,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001956773.
gnp‑260906
Ćatić Semir, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001855648.
gnr‑261129
Ćori Istref, Vodovodna cesta 197,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001115466.
gns‑260953
Damiš Vida, Dvorjane 100, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000698913.
gnf‑260891
Debenjak Stanislava, Trg celjskih knezov
7, Celje, osebno izkaznico, št. 002052223.
gnv‑260875
Dijak Hilda, Celovška cesta 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001113888.
gnk‑260961
Dvojmoč Antonija, Podlubnik 161, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000225114.
gne‑260817
Eger Alen, Slatenik 5, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001716558.
gnr‑260604
Emeršič Marija, Njiverce, Ob železnici
8, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000701049.
gnl‑261010
Fabčič Martina, Pravčina 199, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001602721.
gnp‑261006
Fabjan Matej, Nove Trate 37, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001093012.
gnz‑260771
Felicijan Mojca, Dobrna 7/a, Dobrna,
osebno
izkaznico,
št.
001404894.
gnx‑260623
Frajle Denis, Retje 10, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001701541. gnt‑260752
Francelj Vesna, Poljanska cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001383905.
gnr‑260954
Fras Dolores, Lomanoše 33, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001925327.
gnc‑260769
Gantar Gašper, Polje, Cesta XXXVIII/1,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001717178. gno‑260957
Glinšek Natalija, Vodnikova cesta 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000373401.
gng‑261115
Gomboc Alenka, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001894636.
gnp‑260831

Jejčič Dejan, Šmarje 48/g, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001581496.
gns‑260828
Jelič Mojca, Polanškova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001888303.
gnz‑261121
Jenko Viršček Božidara, Šišenska
cesta 117, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000090838. gnm‑260734
Jerman Marta, Tabor 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000470414. gnp‑261131
Jovanović Goran, Jakopičeva ulica 20,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000417597.
gnm‑260634
Jurša Simon, Predanovci 597a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002069755.
gnt‑261052
Jus Marjan, Podvinci 94/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000626602. gnm‑261009
Kadriaj Hetem, Ljubljanska cesta 19,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002058518.
gnv‑260750
Kadunc Peter, Triglavska cesta 13/a,
Bled, osebno izkaznico, št. 000904368.
gnj‑260912
Kamenčić Teufik, Staretova ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001215011.
gnv‑260925
Kaučevič Zvonko, Pobrežje 66/a,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000681209.
gnu‑260676
Kenda Otavnik Tatjana, Puhova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000677693.
gnm‑261109
Kerznar David, Zadrečka cesta 17,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 001875416.
gnn‑261033
Kimovec Karolina, Pod vrhom 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001269754.
gne‑260892
Kitanović Ana, Drganja sela 42/b, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001614224.
gnw‑260599
Klevišar Vladimira, Kanižarica 6,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000501735.
gne‑261017
Koce Lucija, Merčnikova ulica 1/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000137397.
gnd‑260968
Koch Ignac, Trg Franca Kozarja 2,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000637455.
gnz‑261071
Kolarič Ivanka, Zgornja Hajdina 84/a,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000951881.
gnk‑261011
Kolenc Marjan, Preloge 12, Mokronog,
osebno
izkaznico,
št.
000126161.
gnv‑260600
Komar Denis, Hotiza, Kamenska ulica
40, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
000970017. gny‑260747
Kondić Boštjan, Frankovo naselje
162, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001897598. gnf‑260816
Koranter Terezija, Cesta revolucije 6,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001885538.
gnc‑261019
Kornet Timotej, Radana vas 21,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001813709. gnn‑260608
Korošec Andrej, Vrtojba, Obmejna cesta
28, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001837739. gnm‑261034
Korpes Rudolf, Rožičeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000985384.
gnp‑260956
Kotur Radojka, Beblerjeva ulica 6,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000628653. gnc‑260919

Govekar Bruno, Ob potoku 50,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001292634.
gnx‑260998
Gradičevič Edvard, Kajuhovo naselje 31,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001729599.
gnl‑261060
Gradišek Jožef, Gradišče v Tuhinju 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000669540.
gns‑261003
Gradišnik Terezija, Trg 29, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
000355828.
gng‑260740
Grahek Tone, Rožič Vrh 16, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001855909.
gny‑260797
Grdadolnik Luka, Raičeva ulica 97/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001334476.
gnw‑261124
Grlić Drago, Kolodvorska cesta 14,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000431001.
gnb‑260595
Hajdinjak Friderik, Tržaška ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000259027.
gnt‑260877
Hajšek Izidor, Sestrže 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001968116. gnv‑260675
Hasanagić Šefket, Beblerjev trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001229882.
gnf‑260966
Herič Branko, Vodnikova cesta 8,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
002066601. gne‑260917
Hočevar Sonja, Zelena pot 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002045138.
gnc‑260944
Horvat Simona, Smolnik 75, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
000353703.
gnh‑260764
Hribar Branko, Cesta 24. junija 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753539.
gnx‑261123
Hribar Jasmina, Hubadova ulica 14,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000354571.
gnw‑260774
Hrvatin Damir, Ulica dr. Bogomira
Magajne 12, Divača, osebno izkaznico, št.
002133558. gne‑261042
Ilić Špela, Brezje 12, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 002052370. gnw‑261049
Imeroski Mujadin, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002045937.
gnc‑260669
Jager Marta, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001450291.
gnm‑260959
Jakopič Gabrijel, Podgorska cesta
5, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000253282. gng‑260690
Jakopič Vanja, Topniška ulica 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000202212.
gns‑261128
Jakupek Ernest, Kovinarska ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 000831737.
gns‑260878
Jakuš Sonja, Reška cesta 3, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
001396320.
gng‑260840
Jančar Matej, Javor 21, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 002088482. gnn‑260933
Jančar Nejc, Javor 21, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001329495. gnm‑260934
Jančar Teja, Javor 21, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001329492. gnl‑260935
Jančar Urška, Javor 21, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001329491. gno‑260932
Janković Kosta, Cesta na Lenivec 24,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000584706.
gnj‑260687
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Kozel
Štefanija,
Gradišča
132,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000991001.
gnn‑261008
Kozjek Pavel, Podbrezje 88, Brezje,
osebno
izkaznico,
št.
001041692.
gnb‑260920
Kozole Boštjan, Pot na Polšco 39/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001433812.
gnk‑260811
Koželj Alojzija, Uriskova ulica 7,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000600746.
gnh‑260889
Kožman
David,
Gubčeva
ulica
28/a, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001849257. gnf‑261016
Kožuh Robert, Gabrška Gora 57, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001609444.
gng‑260815
Krajnc Marjan, Ob žici 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000156380.
gnc‑261119
Krajnc Vinko, Dogoška cesta 45,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001471566.
gns‑260903
Kralj Boštjan, Ulica solidarnosti 5,
Litija, osebno izkaznico, št. 001892286.
gnx‑260873
Kralj Peter, Mala vas 22, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001618998.
gne‑260617
Kranjc Aleš, Poljubinj 5/d, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001164041. gnl‑260835
Krof Jure, Lokovica 28, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001279250.
gny‑261047
Kropej Danijela, Radana vas 21,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000877146. gnm‑260609
Krpan Rado, Pince Marof 35, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 000612203.
gnx‑260748
Kržišnik Katra, Poljšica pri Podnartu 9,
Podnart, osebno izkaznico, št. 001390148.
gnk‑260911
Kumar Kristjan, Snežatno 23, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001231173.
gny‑260822
Kumar Matejka, Snežatno 23, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001231160.
gnz‑260821
Kunstelj Cilka, Katreževa pot 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000075225.
gnt‑261127
Kupnik Maks, Jakčeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001796325.
gni‑260938
Kurnik Katarina, Ravna ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001365397.
gnx‑260898
Kvas Majer Tadeja, Zgornje Gorje
12/a, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
001929402. gnm‑260913
Lendvaj Dejan, Borova vas 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001551222.
gnt‑260902
Lešnik Uroš, Mariborska cesta 18,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001674539. gng‑260765
Lilija Vera, Stražica 22, Celje, osebno
izkaznico, št. 001262728. gnu‑260876
Logar France, Hrastje 93, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000230803. gnz‑260921
Lončarič Nika, Štrihovec 69/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001375871.
gnd‑261018
Lukas Urška, Na okopih 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 001143350. gno‑260882
Lukšič Andrej, Savska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001420797.
gne‑260967
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Lutviji Ferdi, Trubarjeva cesta 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001245312.
gno‑261132
Majhen Mojca, Kotnikova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891135.
gnc‑260969
Malenšek Domen, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385485.
gnn‑260958
Marinšek Anja, Majeričeva ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001670502.
gnr‑260904
Marinšek Antonija, Pšata 6, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000450142.
gnx‑260773
Marković Andrej, Šutna 6, Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
001415384.
gnj‑260812
Marković Žika, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001958349.
gnk‑260936
Marovt Maja, Ljubija 13, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 002034163. gnu‑260751
Marušić Barbara, Trg Rivoli 3, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001628704.
gnw‑260924
Matijaš Ivan, Plešičeva ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000643530.
gnb‑260945
Mažgon Maša, Šaleška cesta 27a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000876463.
gng‑260890
Mesojedec Aleš, Cesta 1. maja 267a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001185917.
gnm‑260884
Milošič Tadeja, Ormoška cesta 1/a,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001531426.
gnc‑260673
Moljk Lado, Kolodvorska cesta 2,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001008774.
gnq‑260805
Mrak Ana, Poljska pot 16, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001734515.
gnr‑261004
Mujkić Midhat, Smolenja vas 80, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001571416.
gnf‑260866
Musta Bernd, Velike Malence 39/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001315422.
gnu‑261076
Mustabašić Mustafa, Kardeljev trg 3,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000216838.
gnk‑260761
Naglost Borut, Laurinova ulica 8,
Vipava, osebno izkaznico, št. 001037626.
gnu‑260826
Novak Nevenka, Cesta na Vrhovce 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000287829.
gnv‑261125
Novak Stjepan, Trg 29, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 000355826. gnf‑260741
Novak Žiga, Cankarjeva cesta 1,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001937382.
gnl‑260610
Oblak Leopold Ivan, Černetova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002071380.
gnj‑260937
Oblak Terezija, Hrušica 124, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
000328009.
gnh‑260668
Oražem Jožefa, Grintovška ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410205.
gnj‑261112
Orožen Petra, Novi log 21, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001433606.
gnb‑261070
Ovčak Alja, Čarmanova ulica 21,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001195902.
gnq‑260830

Pavlič Albina, Merčnikova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001077332.
gnh‑260964
Pavlič Jaka, Kovinarska ulica 8,
Štore, osebno izkaznico, št. 001437998.
gnd‑260618
Pečar Anita, Savlje 68, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001598839. gne‑260867
Pečnik Žiga, Pot v Hribec 18/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001779639.
gnu‑260951
Pelko Bogdan, Stari Grad 74, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001824339.
gnk‑260636
Pešelj Maja, Rožič Vrh 7, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
002102085.
gnx‑260798
Pikelj Pečnik Andreja, Pot v hribec 18/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000835940.
gnt‑260952
Piljević Sanija, Ižanska cesta 398/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000968638.
gng‑260940
Pirec Blaž, Vojščica 46, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001978479.
gnl‑260685
Planinšek David, Konj 3, Litija, osebno
izkaznico, št. 001360630. gnd‑260868
Planinšek Nada, Dolenjska cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000646764.
gnv‑260950
Plohl Brigita, Bukovci 84/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000411765. gnw‑260674
Plut Marko, Mestni trg 1, Metlika, osebno
izkaznico, št. 000317721. gnq‑261055
Podbregar Emilija, Šarhova ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000229381.
gnw‑260949
Polc Anže, Begunje na Gorenjskem 32,
Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 001755390. gnl‑260910
Povše Matevž, Dobrunjska cesta 28/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789973.
gnr‑260929
Prah Matjaž, Koprska ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000303147.
gnz‑260946
Praprotnik Bojan, Stantetova ulica 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001516714.
gnj‑260887
Prebil Dušica, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000573702.
gnt‑261106
Preradović David, Strai trg 12, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 001313868.
gno‑260607
Pretnar Špela, Ulica Pohorskega
bataljona 139/c, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000372881. gnk‑261111
Prosen Iljana, Ulica miru 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001348052.
gnh‑261114
Prosen Pajk Milena, Parecag 22, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 000153390.
gnr‑261029
Rajčević Marko, Kampel 30/h, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001743568. gnd‑260918
Ranogajec Mirko, Ulica Ključarja Kožuha
9, Celje, osebno izkaznico, št. 000251745.
gnb‑260620
Ravnjak Matic, Prvomajska ulica 7/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001380296.
gny‑260897
Repina Inge, Morje 170, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000353973. gng‑261065
Repina Peter, Morje 170, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000353977. gnf‑261066
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Repnik Ines, Škale 47/a, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001715073. gni‑260888
Rodošek
Anton,
Prepolje
19/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001410332.
gnc‑260894
Rodošek Lidija, Prepolje 19/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001410383.
gnd‑260893
Rojc Mojca Julija, Rožna dolina, Cesta
IX/23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000571405. gnd‑261118
Romih Anton, Ulica V. prekomorske
brigade 7, Celje, osebno izkaznico, št.
000221074. gnc‑260619
Rostohar Marija, Brege 1, Krško, osebno
izkaznico, št. 001550351. gnl‑260810
Rozman Karl, Hrastje 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000737332. gny‑260922
Sabolek Janez, Vižmarska pot 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000331567.
gnn‑260733
Saksida Janja, Dolga Poljana 1,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002106389. gnt‑260827
Schwarz Ksenija, Kržičeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001047460.
gns‑260928
Sebanc Erika, Čužnja vas 36, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001667166.
gny‑260772
Simčič Anja, Studeno 53, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001392699.
gnf‑260766
Simončič Anka, Alpska cesta 64,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001952183.
gng‑260915
Skenderović Sanel, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000444308.
gnu‑261126
Sklepič Domen, Brezje pri Grosupljem
22, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001431684. gnn‑260908
Skubin Mitja, Neblo 41, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000173466.
gnm‑260684
Slana Martin, Gibina 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001623165. gnz‑260996
Snežič Špela, Pekre, Lackova cesta 171,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001965866.
gne‑260896
Srakar Matjaž, Tržaška cesta 14,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001158041.
gnt‑260602
Stanič Mito, Anhovo, Ložice 12, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001172078.
gnq‑261005
Stankovič Goran, Ljubljanska cesta 31,
Celje, osebno izkaznico, št. 001858975.
gnz‑260621
Stupar Milica, Ulica borcev za severno
mejo 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000594245. gnf‑260941
Šimenko Boris, Pobrežje 75, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001423524. gng‑260665
Škerl Marija, Kleče 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000545925. gno‑260832
Škrjanec Skaberne Gal, Brejčeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002098863.
gnq‑261130
Škufca Špela, Kolodvorska cesta 8,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001459354.
gnm‑261059
Šparovec Tomaž, Koroška cesta 56,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000573022.
gnt‑261002
Štebih Ivan, Galušak 32, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001850815.
gnd‑260768

Vrtačič Katarina, Ulica Gradnikove
brigade 23, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 000757971. gno‑261007
Vrtačnik Alojzija, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000350528.
gnl‑261110
Vrtarič Petra, Trstenjakova ulica 6/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001337977.
gnv‑260900
Vrtarić Maja, Trstenjakova ulica 6/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001338034.
gnb‑260899
Vrtovšek Aleksander, Ulica XIV. divizije
56, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001607363. gnq‑260680
Weber Rok, Cizejeva ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001689335.
gnb‑261120
Zadravec Ana, Kalce - Naklo 11,
Krško, osebno izkaznico, št. 001768661.
gno‑260807
Završnik Gregor, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000999929.
gne‑260942
Zejnula Marija, Nanoška ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000080749.
gny‑260947
Zemljič Franc, Pavlovski Vrh 40/a,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001075243.
gne‑260667
Zgonc Marija, Slapnikova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000031916.
gnr‑260729
Zmrzlikar Filip, Koseze 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000050596.
gno‑260732
Zorko Neža, Polanškova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002098214.
gny‑261122
Zorman Lola, Kettejeva ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 000270967.
gnp‑260881
Zupan Matilda, Račeva 10, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000725722.
gnh‑260814
Zupančič Vinko, Adamičeva cesta 1/c,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001715683.
gno‑260907
Zupanek Tina, Vodnikova cesta 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000195128.
gnn‑261133
Žabota Marjan, Logarovci 6/a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001036689.
gnx‑260823
Žagar Aleš, Opekarna 197b, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001187453.
gni‑261013
Žavrlan Andrej, Hotinja vas, Vrtna ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001370796.
gnp‑261031
Žerdoner Rosana, Šuštarjeva kolonija 25,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000352378.
gnh‑261014
Žganec Tatjana, Čiginj 23/a, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
002060428.
gnm‑260834
Židan Žiga, Borovška cesta 38, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000699415.
gnz‑260671
Žmitek Bojan, Stara Fužina 9, Bohinjsko
Jezero, osebno izkaznico, št. 000672552.
gnf‑260916
Žnidarič Matic, Gladomes 77, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001344666.
gni‑260863
Žohar Timotej, Kaniža 31, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001519720.
gns‑260603

Štefelin Tamara, Zagoriška cesta 20,
Bled, osebno izkaznico, št. 000538308.
gnh‑260914
Štok Sabina, Kidričeva ulica 25/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001635406.
gnn‑260683
Štruc Darko, Cankarjeva ulica 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 000512088.
gnn‑260883
Šuligoj Teja, Pionirska ulica 12,
Kanal, osebno izkaznico, št. 002028317.
gnv‑261050
Šušković Darko, Zagorica 9, Ig, osebno
izkaznico, št. 002042580. gnj‑260962
Švajcer Frančiška Zlatka, Peričeva
ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000144147. gne‑261117
Švajgel Domen, Dobrna 7/a, Dobrna,
osebno
izkaznico,
št.
001404862.
gny‑260622
Tekavec Aljaž, Cesta španskih borcev 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001399225.
gnx‑260948
Tomažič Albina, Tomazinova ulica 10,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
000798347. gny‑260872
Tonin Vojko, Zgornji Tuhinj 39/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000451308.
gnl‑260635
Topallaj Tafil, Kardoševa ulica 4, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000057092.
gns‑261053
Trajkov Gregor, Predjamska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002096310.
gni‑260963
Trampuš Taja, Škofjeloška cesta 26,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002069700.
gnq‑260730
Trčelj Amalija, jagodje, Klanec 6, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 000759528.
gnk‑260836
Trebar Zora, Topniška ulica 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000321073.
gni‑261113
Trivič Filip, Študentovska ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730462.
gnh‑260939
Trupej Natalija, Verače 39, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001963326.
gnq‑260605
Učakar Nika, Ulica Sallaumines 3/b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001408460.
gnb‑260820
Vaš Katja, Podlog v Savinjski dolini 7/b,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001909408.
gnh‑260839
Velkavrh Marjan, Tičnica 28, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001064723.
gnw‑260749
Veselič Marjan, Rudnik 11, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000122933.
gnk‑261061
Veselko Katarina, Dunajska cesta 194,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001670020.
gnq‑260955
Volčanšek Ema, Silovec 12, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001702070.
gnw‑261074
Volčanšek Kaja, Silovec 12, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001702077.
gnv‑261075
Vornšek Aljoša, Zagrad 84, Celje, osebno
izkaznico, št. 000397200. gnr‑260879
Vozelj Dean, Goveji Dol 12, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001421644.
gnp‑260681
Vrčkovnik Borut, Spodnji kraj 23,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 001433728.
gnr‑261054
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Žvan Jana, Vrba 3/a, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001127223. gnl‑260760

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adlešič Anja, Klemenova ulica 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3016475, reg. št. 247418, izdala UE
Ljubljana. gnd‑260643
Alilović Samir, Klavčičeva ulica 9,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002168357, reg. št. 26607, izdala UE
Kamnik. gnc‑260744
Babič Marko, Ob ribniku 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003046819, reg. št. 126437, izdala UE
Maribor. gnw‑260624
Babič Marko, Babiči 42/d, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 42401, izdala UE Koper.
gnm‑260859
Bajda Tamara, Nova pot 10, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19690, izdala UE Krško. gnv‑260725
Bećiragić Elmir, Jakopičeva ulica 19,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003095731, reg. št. 19214, izdala UE
Kamnik. gnd‑260743
Begić Mensud, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000970427, reg. št. 200674, izdala UE
Ljubljana. gny‑260647
Beguš Jožef, Slap ob Idrijci 27, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001754967, izdala UE Tolmin. gnd‑260693
Bergoč Špela, Ribniško selo, Terčeva
ulica 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 001766451, reg. št.
98762, izdala UE Maribor. gnu‑260626
Bernot Žiga, Cesta treh talcev 8/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. A 25KW
BGH, št. S 003095650, reg. št. 23415,
izdala UE Kamnik. gnb‑260995
Bibič Aleš, Spodnji Rudnik II/11a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2098378, reg. št. 174508, izdala UE
Ljubljana. gno‑260657
Biljetina Stanislava, Martina Krpana
ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 767412, reg. št. 38755, izdala
UE Ljubljana. gnc‑260644
Boljtar Sašo, Spodnje Gorje 153/a,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1428758, reg. št. 20682, izdala
UE Radovljica. gnd‑260718
Božić Darijo, jagodje, Ob progi 14, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000058196, izdala UE Izola. gni‑260688
Božnik Recko Irena, Dobojska ulica 42,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001536285, reg. št. 49077, izdala UE Celje.
gno‑260757
Brodnjak Miroslava, Kurirska pot 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000799120, reg. št. 30242, izdala UE
Maribor. gns‑260628
Brunčič Janko, Fulneška ulica 6,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000079073, izdala UE Ljutomer.
gnu‑260776
Bukovnik Martina, Ribniško selo, Terčeva
ulica 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000575889, reg. št. 101503,
izdala UE Maribor. gnr‑260629
Butara Miha, Puterlejeva ulica 33,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
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B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 002221876, reg. št.
110069, izdala UE Ljubljana. gnn‑260633
Ceglar Zlata, dantejeva ulica 21, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000030437, izdala UE Izola. gnh‑260689
Cmerešek Branka, Grobelno 38,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1725604, reg. št. 11753, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnt‑260677
Cvirn Marjana, Vegova ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000459748, reg. št. 3070, izdala UE Kamnik.
gns‑260803
Črnko Jožef, Sodišinci 53, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001896496, izdala UE Murska Sobota.
gnh‑260739
Črnko Mihajela, Krajna 48, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001744525, izdala UE Murska Sobota.
gnf‑261041
Čučković Luka, Trubarjeva ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000877382, reg. št. 72400, izdala UE
Maribor. gnv‑260625
Čufer Jure, Porezen 1, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002011508,
izdala UE Tolmin. gne‑260692
Dervišević Esad, Abramova ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001487282, reg. št.
240000, izdala UE Ljubljana. gnf‑260591
Destani Dura, Reboljeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001867586, reg. št. 82698, izdala UE
Ljubljana. gnw‑260974
Dolšak Saša, Pupinova ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003004583, reg. št. 108873, izdala UE
Maribor. gnw‑261024
Dolžan Vladimir, Preserje 51, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
3036159, reg. št. 235487, izdala UE
Ljubljana. gnk‑260661
Drakulić Nikola, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003139150, reg. št. 249235, izdala UE
Ljubljana. gns‑260678
Drganc Simon, Škerjančeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1718727, reg. št. 186731. gnv‑260975
Drobnič David, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001597240, reg. št. 256379, izdala UE
Ljubljana. gne‑260646
Durnik Tadej, Cesta Goriške fronte 84/c,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 000713285, izdala UE
Nova Gorica. gnb‑261045
Erčulj Drago, Podgora 18, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000202912, izdala UE Grosuplje.
gnm‑260909
Erman Matjaž, Slovenski Javornik, Cesta
Toneta Tomšiča 79, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003085403,
izdala UE Jesenice. gnd‑260818
Fajfar David, Slatina 21/b, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003033268, izdala UE Velenje. gnj‑260666
Felicijan Mojca, Dobrna 7/a, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003066450, reg. št. 42730, izdala UE Celje.
gnp‑260756
Firšt David, Cankarjeva ulica 3, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2215092, reg. št. 23535, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnv‑260800

Gabor Silvo, Gančani 80/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 002042022, izdala UE Murska Sobota.
gnu‑261051
Gabrovec Janko, Potrčeva 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2051889, izdala UE Ptuj. gnc‑260569
Gabrovšek Lidija, Kamnogoriška cesta
48/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002221836, reg. št. 208839,
izdala UE Ljubljana. gnt‑260652
Gerdevič Vladimir, Obrov 62, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 002195161, izdala UE Sežana.
gnz‑260746
Glušič Neo, Štuki 9, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 2250608, izdala
UE Ptuj. gnh‑261064
Goljevšček Srečko, Vojkova ulica 9,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 002248605, izdala UE Nova Gorica.
gni‑260613
Gorenc Jože, Dobrava pri Kostanjevici 7,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 2979, izdala UE Krško.
gnt‑260727
Goretić Ismet, Pot na Rakovo jelšo 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001487285, reg. št. 241041, izdala UE
Ljubljana. gng‑261040
Gostojić Miloš, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001993976, reg. št. 61722, izdala UE
Ljubljana. gnn‑260658
Govekar Bruno, Ob potoku 50, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1227814, reg. št. 12538, izdala UE Vrhnika.
gny‑260997
Grabeljšek Mira, Sojerjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589727, reg. št. 252728, izdala UE
Ljubljana. gnp‑260656
Grobin Peter, Razlagova ulica 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2222889, reg. št. 106007,
izdala UE Maribor. gnc‑260594
Gros Frančiška, Bičkova ulica 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1848003, reg. št. 23651, izdala UE Kranj.
gnl‑261035
Halas Matija, Črenšovci, Otroška ulica
5, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001878854, izdala UE Murska
Sobota. gnl‑261039
Haliti Andrijan, Geršakova ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002177101, reg. št. 129847, izdala UE
Maribor. gny‑261022
Horvat Ana Anika, Vesna 22/a, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 000062247, reg. št. 11455, izdala UE
Piran. gnu‑260926
Hrobat Darinka, Kanclerjeva ul. 1,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 707429, izdala UE Slovenska
Bistrica. gng‑260865
Hrobat Dušan, Povšetova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002088081, reg. št. 88534, izdala UE
Ljubljana. gnr‑260654
Jakopič Gabrijel, Podgorska cesta 5,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 000343376, reg. št. 1329,
izdala UE Slovenj Gradec. gnf‑260691
Jerman Jože, Spodnje Gorenjce 43,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF,
reg. št. 13627, izdala UE Črnomelj.
gnk‑260586
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Jovanović Nebojša, Ob železnici 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001544592, reg. št. 89815, izdala UE
Maribor. gnv‑261025
Jović Branislav, Jevnica 13, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000108776, reg. št. 7681, izdala UE Litija.
gnx‑261048
Jović Tanja, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1920377, reg. št. 264836, izdala UE
Ljubljana. gnq‑260655
Kapš Valerija, Apače 59, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
001606783, reg. št. 14748, izdala UE
Gornja Radgona. gne‑261067
Kokot Klavdija, Ulica Ruške čete 5,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002026053, reg. št. 10796, izdala UE
Ruše. gnw‑260874
Konjedic Matej, Vrhovlje pri Kojskem
5, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001038259, izdala UE Nova
Gorica. gnj‑260612
Koprivnik Borut, Krallova ulica 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001733629, izdala UE Novo mesto.
gnx‑260598
Korenčan Marko, Luize Pesjakove ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000633166, reg. št. 16863,
izdala UE Ljubljana. gnj‑260662
Kosi Andreja, Mekotnjak 37, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1499245, izdala UE Ljutomer. gnx‑261073
Košutnik Lenart, Krivec 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002116006, reg. št. 218236, izdala UE
Ljubljana. gnb‑260970
Kotar Boštjan, Podutiška cesta 1547a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001614166, reg. št. 154483, izdala UE
Ljubljana. gnf‑260641
Kovač Marjan, Segovci 9, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003060345, reg. št. 6549, izdala UE
Gornja Radgona. gnd‑261068
Kožman David, Gubčeva ulica 28/a,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001831321, izdala UE Ilirska
Bistrica. gng‑261015
Kranjc Aleš, Poljubinj 5/d, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001627038, izdala UE Tolmin. gnc‑261044
Krenker Tina, Podgorje 77/b, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003003908, reg. št. 18599,
izdala UE Slovenj Gradec. gnw‑260999
Kropej Danijela, Radna vas 21,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001511815, reg. št. 14910,
izdala UE Slovenske Konjice. gnf‑260616
Kunaver Janja, Beblerjev trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001778813, reg. št. 60987, izdala UE
Ljubljana. gny‑260972
Kuzmanović Pavle, V dolini 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003136213, reg. št. 69452, izdala UE
Ljubljana. gnx‑260573
Lazarević Radislav, G. Paklenica,
Doboj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2141855, reg. št. 276415, izdala UE
Ljubljana. gnv‑260650
Leskovar
Živko,
Tomšičeva
12,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, št. S 35222, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnh‑260864

št. S 1660052, reg. št. 27055, izdala UE
Kranj. gnj‑261037
Petkovšek Ana Tina, Trčova 164,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001692795, reg. št. 120911, izdala UE
Maribor. gnu‑261026
Pikelj Pečnik Andreja, Pot v hribec 18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001593730, reg. št. 180565, izdala UE
Ljubljana. gnx‑260973
Podobnik Jernej, Čevljarska ulica
38, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000966340, izdala UE Škofja Loka.
gns‑261078
Polc Anže, Begunje na Gorenjskem
32, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002111073,
izdala UE Radovljica. gni‑260763
Ponikvar Martina, Veliki Osolnik 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001709795, reg. št. 257789, izdala UE
Ljubljana. gnh‑260664
Povoden Dejan, Trg Dušana Kvedra
2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002177166, reg. št.
104860, izdala UE Maribor. gnt‑261027
Povše Helenca, Podlog v Savinjski dolini
20, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1816912, izdala
UE Žalec. gnd‑260793
Rajh Branko, Bognarjeva pot 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001796169, reg. št. 54148, izdala UE
Ljubljana. gns‑260653
Rodošek Lidija, Prepolje 19/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000878157, reg. št. 71783, izdala UE
Maribor. gnx‑261023
Romih Anton, Ulica V. prekomorske
brigade 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001686357, reg. št. 3159,
izdala UE Celje. gnn‑260758
Ronchi Igor, Ulica talcev 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,G,H, št. S
001716702, reg. št. 237504, izdala UE
Ljubljana. gnh‑260639
Rostohar Marija, Brege 1, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 8377, izdala UE Krško. gnu‑260726
Sabolek Janez, Vižmarska pot 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001372830, reg. št. 148994, izdala UE
Ljubljana. gnj‑260737
Saksida Janja, Dolga Poljana 1,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3153543, reg. št. 20172, izdala UE
Ajdovščina. gni‑261063
Samardžija Miroslav, Tometova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001826215, reg. št. 52373, izdala UE
Ljubljana. gnk‑260736
Sedmak
Josip,
Globoka
43/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003041495, izdala UE Ljutomer.
gnv‑260775
Senica Alojz, Golobinjek pri Planini 12,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000770398, izdala UE Šentjur
pri Celju. gno‑261032
Sever Aleksander, Na zelenici 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001282438, reg. št. 30038, izdala UE Celje.
gnq‑260755
Skok Majda, Mala vas 111, Bovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1842786, izdala UE Tolmin. gnd‑261043
Smodiš Simon, Trojno 2, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S
001576041, izdala UE Laško. gnh‑260593

Likosar Janka, Glavni trg 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000735145, reg. št. 33227, izdala UE Kranj.
gnm‑261038
Lisjak Ljiljana, Ulica Gradnikove brigade
29, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001928130, izdala UE Nova
Gorica. gnz‑261046
Livk Lovro, Tomišelj 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003034814, reg. št. 265276, izdala UE
Ljubljana. gnu‑260976
Logar France, Hrastje 93, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H, št. S
001641393, reg. št. 27337, izdala UE Kranj.
gnk‑261036
Lovis Vlatka, Podvozna cesta 3, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 101314, reg. št. 11802, izdala UE
Piran. gnt‑260927
Lukšič Andrej, Savska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002035140, reg. št. 198808, izdala UE
Ljubljana. gnm‑260659
Lunder Mojca, Stantetova ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001766013, reg. št.
126472, izdala UE Maribor. gnz‑261021
Majcen Mojca, Kotnikova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001711998, reg. št. 39205, izdala UE
Ljubljana. gne‑260642
Makovšek Damjan, Partizanska cesta
64, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 001689167, reg.
št. 20791, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt‑260627
Malenšek Domen, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002092607, reg. št. 131949, izdala UE
Ljubljana. gnt‑260977
Marc Nataša, Liminjanska cesta 27,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 55908, reg. št. 12399, izdala
UE Piran. gnq‑261030
Matos Tadeja, Jakopičeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002089256, reg. št. 137255, izdala UE
Ljubljana. gnu‑260651
Mavsar Marijana Marija, Remškarjeva
cesta 32, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001992951, reg.
št. 81604, izdala UE Ljubljana. gni‑260638
Menoni Andrej, Ulica Lackove čete 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
863879, izdala UE Ptuj. gnr‑260679
Merlak Pavel, Linhartova ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 003004778, reg. št.
109110, izdala UE Maribor. gns‑261028
Miklavčič Sergeja, Pot na Pretovč 11,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000381675, izdala UE Škofja Loka.
gng‑260615
Milovanović Alenka, Trnovska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001868876, reg. št. 261817, izdala UE
Ljubljana. gng‑260640
Mrežar Gregor, Pot na Labar 31/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3146218, reg. št. 272736, izdala UE
Ljubljana. gnw‑260649
Murić Elvira, Zapuže 13, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001680486, reg. št. 28326, izdala UE
Radovljica. gnj‑260762
Naglič Janko, Čirče 30, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h B,BE,C,CE,G,H,
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Smrtnik Mateja, Stari trg 193, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001446485, reg. št. 16069, izdala UE
Slovenj Gradec. gnv‑261000
Srakar Matjaž, Tržaška cesta 14, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2167736, reg. št. 5311, izdala UE
Logatec. gnu‑260601
Stojanac Mirko, Olimje 56, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2194793, reg. št. 23341, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnt‑260802
Stubelj Vlasta, Trg 47, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001302038,
izdala UE Nova Gorica. gnk‑260611
Šmit Janez, Črni vrh 34, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 3091619, izdala
UE Žalec. gnf‑260991
Štojs Nina, Naselje heroja Maroka 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001353874, reg. št. 12077, izdala UE
Sevnica. gnb‑260645
Štrus Gregor, Plešivica pri Žalni 16,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003059641, izdala
UE Ljubljana. gng‑260590
Švegelj Jure, Planina 27, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1567988, reg. št.
55857, izdala UE Kranj. gnz‑260596
Tekavec Aljaž, Cesta španskih borcev
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1718052, reg. št. 186880, izdala UE
Ljubljana. gnr‑260979
Terlep Danijel, Dolenje Karteljevo 26,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002211379, izdala UE Novo mesto.
gny‑260597
Teržan Jure, Stara Loka 102, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001486927, izdala UE Škofja Loka.
gny‑260672
Timošek
Lenart,
Šentlenart
10,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001062759, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw‑260799
Tonin Vojko, Zgornji Tuhinj 39/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 003059258, reg. št. 7526, izdala UE
Kamnik. gne‑260742
Tramta Brigita, Klemenčičeva ulica 3,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001658205, izdala UE Novo mesto.
gnt‑261077
Trobec Janez, Španova pot 4,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 43320, reg. št.
111480, izdala UE Ljubljana. gnj‑261062
Trobentar Sašo, Janševa ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418176, reg. št. 236703, izdala UE
Ljubljana. gnx‑260648
Tutić Dejan, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001564820, reg. št. 247733, izdala UE
Ljubljana. gnj‑260637
Večko David, Selo 5, Štanjel, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1810880, reg.
št. 14339, izdala UE Sežana. gns‑260978
Vehovec Dejan, Gerbičeva ulica 45/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366690, reg. št. 137611, izdala UE
Ljubljana. gni‑260663
Vekić Aleksandra, Kersnikova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3044263, reg. št. 212745, izdala UE
Ljubljana. gnl‑260660
Vogrinec Silva, Dalmatinska ulica 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
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53287, izdala UE Maribor. gnb‑261020
Volčič Danijel, Rodik 4/d, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001482875, izdala UE Sežana.
gnb‑260745
Vornšek Aljoša, Zagrad 84, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000268574, reg. št. 36919, izdala UE Celje.
gnr‑260754
Vrčkovnik Borut, Spodnji kraj 23,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002124994, reg. št. 20227, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnj‑261012
Zganec Tatjana, Čiginj 23/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003092561, izdala UE Tolmin.
gnc‑260694
Zmrlikar Filip, Koseze 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001025791, reg. št. 56519, izdala UE
Ljubljana. gnl‑260735
Zver Slavko, Panonska ulica 64, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000976748, izdala UE Murska Sobota.
gni‑260738
Žabota Marjan, Logarovci 6/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000078991, izdala UE Ljutomer.
gny‑261072
Žigon Iztok, Žigoni 131, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1646567,
reg. št. 33499, izdala UE Nova Gorica.
gnq‑260980
Živic Metod, Anžurjeva ulica 18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000612508, reg. št. 36629, izdala UE
Ljubljana. gnz‑260971
Žura Ivan, Kajuhova ulica 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001319357, reg. št. 2568, izdala UE
Postojna. gnq‑260905

Zavarovalne police preklicujejo
Dvoršak Lea, Sp. Korena 44/d,
Zgornja Korena, zavarovalno polico, št.
01000004149, izdala zavarovalnica Moja
Naložba d.d. m‑437
Oven Igor, Cesta dveh cesarjev
11,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 1536-05/05,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnr‑260779

Spričevala preklicujejo
Adamič Gašper, Andol 2, Ortnek,
spričevalo 7. in 8. razreda dr. Ivana Prijatelja
Sodražica, izdano leta 2005 in 2006.
gnh‑260789
Bajželj Nina, Kovorska cesta 21, Tržič,
spričevalo 8. razreda OŠ Bistrica, izdano
leta 2006. gnt‑261102
Baruca Mateja, Prade, Cesta XVI /6,
Koper - Capodistria, indeks, št. 41990307,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk‑260786
Benchellali Sonia, Tupaliče 8, Preddvor,
indeks, Ekonomske šole v Kranju - program
za izobraževanje. gnn‑260983
Boroja Alja, Vas 71, Radlje ob Dravi,
spričevalo 7. razreda OŠ Radlje ob Dravi,
izdano leta 2005. gni‑260988

Brecelj Tina, Erazmova ulica 1, Postojna,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v
Postojni, izdano leta 2006. gnt‑260577
Brinšek Timotej, Kidričeva 105, Trzin,
spričevalo o končani OŠ OŠ Trzin, izdano
leta 2006. gnq‑260780
Černič Vlasta, Stari trg 14, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Celje - natakar, izdano leta 1996.
m‑431
Džambić Asmir, Javornik 27, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske in lesarske šole Slovenj Gradec
gnp‑261156
Fekonja Boštjan, Froleh 20, Sv. Ana v
Slov. goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006.
m‑445
Felkar Vesna, Dravski vrh 3/f, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Murski Soboti,
št. 687, izdano leta 1977. gne‑260721
Ferlič Sašo, Spodnja Brežnica 51/a,
Poljčane, spričevalo 8. razreda OŠ Poljčane,
izdano leta 2003. m‑432
Filipčič Robert, Nad mlini 9, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške in zdravstvene šole Novo mesto, št.
I/E-IV/913, izdano leta 1994. gnh‑260989
Fras Tanja, Vrtna ulica 23, Hoče,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Dušan Flis
Hoče, izdano leta 2005 in 2006. m‑442
Gostiša Matija, Blatna Brezovica 9/a,
Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2006.
gne‑261092
Grošć Sabina, Praprošče 11, Litija,
spričevalo 7. razreda Gradec, izdano leta
2006. gnd‑261093
Hafner Luka, Virlog 20/a, Škofja Loka,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta
1998,1999, 2000 in 2001. gnu‑260801
Harc Denis, Delavska ulica 9, Ceršak,
spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2005. m‑441
Hočevar Alenka, Seliškarjeva 9,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Ljubljana, št. 347,
izdano leta 1997. gne‑260592
Horvat Kristijan, Lendavska 25/a, Murska
Sobota, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje
šole za strojništvo - strojni mehanik, izdano
leta 1989, 1990 in 1991. gnv‑261100
Jenul Lara, Kidričeva 3, Žalec, indeks,
št. 18011369, izdala FF v Ljubljani.
gnj‑260787
Jurčan Kaja, Ferkova 15, Maribor, indeks,
št. 81614275, izdala EPF. m‑435
Kamenik Petra, Sp. Polskava 55,
Pragersko, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole - smer tekstilec, izdano leta
1998. m‑444
Katalina Marijana, Žabotova 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1992.
m‑440
Kevin Abram, Kobdilj 53, Štanjel,
spričevalo 8. razreda OŠ Dutovlje devetletke, izdano leta 2006. gnm‑260984
Klevže Urška, Grčarjeva 8, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Draga Kobala
Maribor, izdano leta 2005. m‑433
Kodrič Martin, Brezje v Podbočju 13,
Podbočje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana kavčiča
v Ljubljani - zidar, izdano leta 1981.
gnz‑260571
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Kojič Metla, Rutarjeva 31/a, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Tolmin, izdano leta 1993. gnl‑260860
Korelec Anže, Novo Polje, Cesta VII/15a,
Ljubljana-Polje, spričevalo 8. razreda OŠ
Zadobrova, izdano leta 2006. gnp‑261056
Korelec Samo, Novo polje, Cesta VII/15a,
Ljubljana-Polje, spričevalo 8. razreda OŠ
Zadobrova, izdano leta 2006. gno‑261057
Košnik Rok, Jurovska cesta 2, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 8. razreda OŠ
Lenart, izdano leta 2004. m‑430
Kulauzović Amra, Brezje pri Grosupljem
98, Grosuplje, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Brinje Grosuplje, izdano leta 2005 in 2006.
gnj‑260837
Lah Vojko, Merče 36, Sežana, spričevalo
o končani OŠ Srečka Kosovela, izdano leta
1976. gno‑260857
Lekše Branko, Pijana Gora 2, Krško,
maturitetno spričevalo Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad - prometni tehnik,
izdano leta 2006. gnw‑260582
Markoč Anica, Čezanjevci 11/d, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole v Murski Soboti, izdano
leta 1991, izdano na ime Kavčič Anica.
gnq‑261105
Metelko Gregor, Kuzarjev kal 8, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 2002. gnu‑261101
Mohorčič Teo, Štanjel 42/a, Štanjel,
spričevalo 8. razreda OŠ Dutovlje devetletka, izdano leta 2006. gnc‑260994
Možina Nataša, Zoisova ulica 45,
Domžale, indeks, št. 12002053, izdala Višja
strokovna šola Ljubljana. gnw‑260724
Muhič Jakob, Zidanškova ulica 26, Ptuj,
spričevalo 7. razreda OŠ Breg Rogaška
Slatina, izdano leta 2005. gnn‑260858
Muratović Emin, Drstelja 36/a, Destrnik,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2000. gnk‑260861
Murić Sibela, Ižanska cesta 398/d,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča - devetletka. gnq‑260855
Obran Uršola, Cesta Proletarskih brigad
81V, Maribor, indeks, št. 30025324, izdala
Visoka zdravstvena šola Maribor. m‑448
Osterš Tamara, Borštnikova 114, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivan Cankar,
izdano leta 2005. m‑438
Panikvar Franc, Kungota 78, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Ptuj, izdano leta 1969.
m‑431
Ratek Alenka, Kicar 15/a, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole v Mariboru. gny‑261097
Režonja Marcel, Ulica Franja Kozarja 10,
Veržej, indeks, št. 18051036, izdala FF v
Ljubljani. gnf‑260841
Rola Lidija, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribor - vrtnar,
cvetličar, izdano leta 2001. m‑447
Rupnik Julija, Hotedršiča 55, Hotedršica,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Tabor Logatec,
izdano leta 2005 in 2006. gnt‑260777
Sah Jure, Gerbičeva ulica 33, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnm‑260784
Sajovic Barbara, Brdo 12, Planina pri
Sevnici, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje
kmetijske in gospodinjske šole Šentjur smer Kmetijsko gospodinjski tehnik, izdano
leta 2000 in 2001. gnr‑260579

vozilo TAM 260 T 26 BK reg. št. MB 37-41 J.
Ob-16856/07
Čandić Mensur, Dergomaška ulica 77,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb‑260870
Čurkovič Mario, Preloge 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 30013149, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnz‑260871
Dakič Maja, Ziherlova 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201067, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn‑260783
Ercegovič Rot Ana, Zbiljska cesta
93, Medvode, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gns‑260778
Eurolinia d.o.o., Skorno 3/e, Šmartno ob
Paki, izvod licence za tovorno vozilo MAN z
reg. št. CE L6 - 92E. gns‑260578
Gasser Tinka, Moste 22/b, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 11040062, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnd‑260993
Grdiša Tea, Ručetna vas 5, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 41980121,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnb‑260795
Gregorec Tatjana, Jurčičeva ul. 14, Ptuj,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
113/88. gny‑260722
Grižonič Nina, Veluščokva ulica 8, Izola
- Isola, študentsko izkaznico, št. 20202108,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gng‑260965
Habjan Rok, Trubarjeva 26, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202112, zdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq‑260630
Hajdarević Enver, Tublje pri Hrpeljah
10, Kozina, voznikovo kartico, št.
1070500002877000, izdana 10.11.2006 pri
Cetis d.d. Celje. gnk‑260986
Herbaj Elvis Alojzij, Majstrova ulica 21/c,
Celje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-2649/06, ser. št. 4002.
gnj‑260987
Hladnik Marko, Dole 19, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 19383006,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp‑260806
Horozović Fuad, Za opekarno 19,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp‑260581
Jagličič Tadija, Trstenjakova 32/a,
Murska Sobota, 16 delnic CATV, vpisane
pod zaporedno št. 1821. gnx‑261098
Juršič Peter, Jerneja vas 5, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. A0410836, reg. št.
2026, izdala UE Črnomelj. gne‑260792
Kenda Otavnik Tatjana, Puhova 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr‑260804
Klarič Marija, Hrastovec 21/b, Zavrč,
potrdilo o opravljenem 05-52/113-89.
gnb‑261095
Koblar Damijan s.p., Suha 36, Škofja
Loka, dovolilnico za Belorusijo, št. 1289160.
gnl‑260585
Kos Darija, Vaška pot 31/a, Domžale,
delovno knjižico. gnc‑260869
Kotnjek Nataša, Župančičeva 6,
Lendava - Lendva, študentsko izkaznico,
št. 01071414, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnr‑261104
Kusić Ilija, Ulica Slavka Gruma 44, Novo
mesto, dovolilnico za Hrvaško, št. 1771.
gnz‑260796
Ložar Rok, Bizjakova ulica 1 b, Ljubljana,
spričevali 7. in 8. razreda, izdala Osnovna
šola Vič leta 2005 in 2006. gnu‑261001
Madarasi Linda, Vid Ivanuševa ulica
9, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico,
št. 21060367, izdala FDV v Ljubljani.
gnn‑260583

Stariha Gregor, Polanškova ulica 28,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnp‑260856
Šiftar Mojmir Marko, Vojkova cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Mirana
Jarca, izdano leta 2006. gnr‑261079
Trajber Karmen, Škofjeloška cesta,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljana, izdano
leta 1994. gnl‑260985
Vavtar Tadeja, Bišče 6/a, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu SUAŠ
Ljubljana, izdano leta 1993, izdano na ime
Dominič Tadeja. gnc‑261069
Videc Ivan, Limbuška cesta 32, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Janko Glazer Ruše,
izdano leta 1971. m‑428
Virant Luka, Dunajska cesta 192,
Ljubljana, spričevalo od 3. do 6. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča - devetletka. gnd‑260943
Vraničar Jože, Tribuče 48, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gozdarske in lesarske šole Postojna, št.
1371/80, izdano leta 1980. gnp‑260981
Vrhovec Dušica, Vir pri Stični 12/b,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič Ljubljana,
izdano leta 1983, izdano na ime Zupanc
Duška. gnp‑260781
Zlatnik Marjan, Pušenci 18, Ormož,
spričevalo 1. in 2. letnika Strojne šole Ptuj oblikovalec kovin, izdano leta 2005 in 2006.
m‑443

Drugo preklicujejo
Alagić Adela, Gorkičeva ulica 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41970225, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gny‑260572
Alibašić Edis, Sketova 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh‑260589
Antolin Karmen, Za jezom 12, Tržič,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnn‑261058
Anžel Janez Tomaž, Podlubnik 259,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnl‑260785
Arslanoski Enis, Osojna pot 1, Izola Isola, dovolenje za delo, št. 99289955701 z
dne 24.4.2005. gnr‑260854
Benkovič Stanko, Lendavska 45, Murska
Sobota, 6 delnic, vpisane pod zaporedno
številko 1053. gnw‑261099
Berginc Igor, Utik 95, Vodice, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-07236-00/94. gnb‑260570
Birostroj Computers d.d., ki ga zastopa
Sonja Gerič, odločbo obrtnega dovoljenja št.
072765/7489/02-74/2002 z dne 24. 1. 2002.
Ob-16808/07
Bister Klemen, Lamutova 14, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-2256-0/04, izdala Uprava za
pomorstvo v Kopru. gno‑260782
Bračič Emil, Stražgonjca 40, Pragersko,
delovno knjižico. gnz‑261096
Cajnko Aleksander, Dogoška cesta 79/a,
Maribor, vpisni list za čoln, št. 26251-9/12004. m‑439
Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška
c. 49/a, 2250 Ptuj, licenco za prevoze v
notranjem cestnem prometu družbe CP Ptuj
d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, za
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Marič Viktor, Stara ulica 3, Murska
Sobota, 4 delnice CATV d.d. Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod št.
552. gnc‑260719
Mesarec Jožef, Lahomšek 27, Laško,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03167-00/94. gno‑260632
Metaling d.o.o., Krivec 70, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
metaling d.o.o. LJUBLJANA, Krivec 70.
gnf‑260791
Mrak Jana, Aljaževa ulica 30, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ,
izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta 1991.
gnd‑260568
Pejo Šampionka d.o.o., Bukovica
47 A, Volčja Draga, izvod licence, št.
GE000559/00344 za vozilo z reg. št. GO
- E3926, GO - 4520R in GO - E4127 z
veljavnostjo do 8.11.2007. gnm‑260584
Pišot d.o.o., Selo 37 A, Črniče, CEMT
dovolilnico ( CEL/310 ), št. 0196 in pripadajoči
cemt zvezek, št. 019/1. gni‑260588
Plesničar Božidar, Podveža 53, Luče,
delovno knjižico, št. 989866 in reg. št. 5877,
izdana leta 1972. gnv‑260575
Rak Janez, Vodnikova cesta 179/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn‑260833
Raspor Stanislav, Vrgpolje 1/e, Vipava,
delovno knjižico. gnb‑260574
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Repe Blaž, Zgornje Gorje 69, Zgornje
Gorje, študentsko izkaznico, št. 64050346,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gno‑260982
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. Ob-16855/07
Seljak Kristina, Izlake 30, Izlake,
študentsko izkaznico, št. 01006486,
izdala Predagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu‑260576
Simoniti Sergej, Tavčarjeva 43, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01587-03/95. gns‑261103
Slivnikar Sonja, Skalska c. 9, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. gng‑260790
Stepančič Boris, Pregara 73, Gračišče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04477-6499. gnc‑261094
Stolc Matjaž, Ulica 1. maja 22, Idrija,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00604/01. gng‑260990
T.S.L. d.o.o., Brniška cesta 62, Vodice,
izvod nacionalne licence, št. G1001294 za
vozilo z reg. št. LJ H5 - 62V. gnq‑260580
Transport Vojko Reja S.P., Ul. ob vratih
10, Izola - Isola, dovolilnice za leto 2005
za Hrvaško, št. 0000608 in za Bosno in

Hercegovino, št. 1001964, ter za leto 2006
za Bosno in Hercegovino, št. 1000403 in
1000409. gnc‑260794
Trstenjak Alja, Razlagova 15, Maribor,
delovno knjižico, št. 15407. m‑429
Urbanek David, Vegova ulica 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19373165, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnq‑261080
Valjavec Tomaž, Ravne 17/a, Tržič,
delovno knjižico. gnv‑260825
Vasilevski Mirče, Vrtojba, Pod lazam 6,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnx‑260723
Vrbanec Nina, Markovičeva ul. 17,
Maribor, delovno knjižico,št. 22176. m‑434
Vukan Marjan, Rakičan, Mladinska
6, Murska Sobota, delovno knjižico, št.
0175714, izdala UE Ptuj. gnj‑260862
Vukelič Ivan, Miklošičeva 65, Murska
Sobota, 14 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane pod zap. številko 2109. gni‑260788
Yagolnyk Alina, Hajdoše 1, Hajdina,
vozno karto, št. 9565, izdal Veolia transport.
m‑446
Zaplotnik Uroš, Gorenjska cesta 22,
Naklo, delovno knjižico. gnb‑260720
Zimet Matej, Majcigerjeva 11, Maribor,
delovno knjižico, št. 21941. m‑436
Žerdin Ignac, Žižki 26, Črenšovci, ADR
certifikat, št. 21229. gnj‑260587
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VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi
Blago
Storitve
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago

4301
4301
4301
4301
4301
4301
4301
4305
4307
4307
4307
4307
4307
4325
4345
4361
4361
4363
4364
4367
4367
4372
4380
4387
4387
4388
4390
4393
4393
4393
4393
4395
4395

Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Sklepi skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Druge objave sodišč
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

4396
4397
4398
4398
4398
4399
4399
4399
4399
4401
4434
4438
4444
4449
4450
4451
4451
4451
4468
4469
4471
4473
4473
4476
4476
4484
4485
4485
4486
4486
4487
4487
4490
4490
4490
4494
4496
4496
4497
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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.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče
• Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le
mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

