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VZPOSTAVITEV
PORTALA JAVNIH NAROČIL
V skladu z določbo drugega odstavka 113. člena ZJN-2 in določbo drugega odstavka 108. člena ZJNVETPS je vzpostavljen
portal javnih naročil. Portal prične delovati dne 26. junija 2007 na
spletnem naslovu www.enarocanje.si. V skladu z določbo drugega odstavka 57. člena ZJN-2 in določbo drugega odstavka 57.
člena ZJNVETPS so naročniki dolžni vse vrste objav v zvezi z
javnimi naročili poslati v objavo portalu javnih naročil, upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave
Evropskih skupnosti. Naročniki so torej dolžni pošiljati izpolnjene
obrazce v zvezi z javnimi naročili Uradnemu listu RS d.o.o. po
elektronski poti.
Za javna naročila pod evropskimi mejnimi vrednostmi pa se za
postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi uporabljajo obrazci z vsemi vsebinami določb 61. in 63. člena ZJN-2 in 62. in 64.
člena ZJNVETPS.
Objave, ki bodo Uradnem listu poslane do 22. 6. 2007, se objavijo v naslednji številki Uradnega lista RS. Vse kasnejše objave
je potrebno posredovati prek portala javnih naročil.
Ministrstvo za finance
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)

Javni razpisi

Obvestila
o oddaji naročila

Gradnje
Ob-18513/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič – Izgradnja
kanalizacije in vodovoda«, št. projekta
2005/SI/16/C/PE/002/01, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
Ob-23412/06 in Uradnem glasilu EU št. 155
dne 17. 8. 2006, 2006-S 155-167264, se
popravi naslednje točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
3. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje da.
Cena: 540,00 EUR
Morebitnim novim ponudnikom je razpisna dokumentacija na voljo na naslednjem
naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta
122, SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 540,00 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 “Tržič”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 3. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb 3. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Tržič, Trg svobode
18, SI-4290 Tržič.
Občina Tržič

Blago

Št. 321/07

Št. 430-590/2006-18
Ob-18339/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Tatjana Turinek, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 378/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: izvedba projekta: »Razvoj nadgradnje za dve manjši vozili za
gašenje in dekontaminacijo« – MV GD.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104.323,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1) Skupna vrednost ponudbe OC – maks.
20 točk
Število
točk

Kriterij OC

0–20

najnižja skupna vrednost ponudbe × 20
-----------------------------------------------------------------------------ponujena skupna vrednost ponudbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2) Reference ponudnika Oref – maks. 25
točk
2.1) število projektov v zadnjih petih letih
(2001, 2002, 2003, 2004 in 2005), katerih
rezultat je izdelava podobnih projektov in
raziskav, in sicer razvoj oziroma izboljšanje
tehnologije, postrojev, naprav, storitev ali
novih izdelkov s področja zaščite, reševanja in pomoči – maks. 10 točk
Število
točk

Kriterij

0–10

število projektov ponudnika × 10
-------------------------------------------------------------največje število projektov

2.2) vrednost projektov (v SIT) v zadnjih
petih letih (2001, 2002, 2003, 2004 in 2005),
katerih rezultat je izdelava podobnih projektov in raziskav, in sicer razvoj oziroma izboljšanje tehnologije, postrojev, naprav, storitev
ali novih izdelkov s področja zaščite, reševanja in pomoči – maks 10 točk
Število
točk

Kriterij

0–10

skupna vrednost projektov ponudnika × 10
--------------------------------------------------------------------------------največja skupna vrednost petih projektov

2.3) vključenost v mednarodne projekte
– maks. 5 točk
Število
točk

Kriterij

0–5

število projektov ponudnika × 5
--------------------------------------------------------------največje število projektov

3) Relevantnost in kakovost ponudbe
ORKP – maks. 55 točk
Število
točk
0–55

Kriterij
Skupaj ORKP = a + b + c + d

a) Skladnost ponudbe s cilji razpisa –
maks. 15 točk.
b) Dodatne izboljšave glede na cilje razpisa – maks. 20 točk.
c) Uporabnost za naročnika – maks. 15
točk.
d) Možnost posodabljanja rezultatov projekta:
– naročnik lahko rezultate posodablja
sam – 5 točk,
– rezultate mora posodabljati zunanji izvajalec – 0 točk.
Število pridobljenih točk je vsota točk pri
posameznih merilih (1 + 2 + 3). Ponudnik
lahko prejme maksimalno 100 točk.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 430/2005-PSP: Euro
GV d.o.o., kontaktna oseba: Darko Brunjak,
Mala Bukovica 1, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 051/444-520, faks 05/71-18-343,
elektronska pošta: info@eurogv.si, internetni naslov: www.eurogv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 165.412,62 €.
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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: 430-590/2006-18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
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: 15. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-18521/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Boris Stupar,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-01-00, faks 05/660-01-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmeti: 45232400.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 500,1.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne in
meteorne kanalizacije v naselju Malija.
Izvedba ločenega sistema odvajanja odpadnih vod fekalne kanalizacije in meteornih vod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 233.000,00 €.
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:
ECO TIM Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Peter Lahajnar, Ankaranska c. 7, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/630-08-00, faks
05/630-08-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 293.572,83 €; najnižja
ponudba 293.572,83 €, najvišja ponudba
386.855,59 €.
Valuta: 16. 8. 2007.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 6. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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: 13. 6. 2007.
Občina Izola

Storitve
Ob-18065/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor,
kontaktna oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-97-52, faks 01/425-55-08, e-pošta:
mirjana.erdelji@dz-rs.si.
Internetni naslov: www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-07/2007-10.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme Check Point Enterprise.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9.000 €.
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: S&T
Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, kontaktna oseba: Gregor Tepina, faks 01/585-52-01,
e-pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov. www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7.648,00 €; najnižja ponudba
7.648,00 €, najvišja ponudba 8.090,63 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 044-07/2007-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 6. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 19520/05 z dne 15. 7. 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: 14. 6. 2007.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-18315/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje, kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl. prav.,
Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00, faks 01/478-40-52, 53, elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni
naslov: http://www.arso.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: strokovno pregledovanje vlog za okoljevarstveno dovoljenje
za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45.000,00 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. Referenčna dela ponudnika (vključno
s podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v
ponudbi) samo za področje razpisanih del
in samo za obdobje zadnjih treh dopolnjenih
in tekočega leta.
2. Ponudbena cena razpisanih del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
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naročilo št. 43001 – 15/2006: E-net okolje,
d.o.o., Kajuhova ulica 17, 1000 Ljubljana in
Imos Geateh, d.o.o., Opekarska cesta 11,
1000 Ljubljana (skupni nastop pri ponudbi),
kontaktna oseba: Jorg Jurij Hodalič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 187.184,94 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
podpis pogodbe 23. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2007.
Agencija RS za okolje

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 64/744/2007
Ob-18194/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
dr. Uroš Gabrijel, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-21-60,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Uros.gabrijel@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 135/2006.
II.5) Kratek opis: priznanje sposobnosti
prijaviteljem za vgradnjo prečnega transformatorja v RTP Divača. Javno naročilo ni
bilo oddano – razveljavitev.
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 ni bilo oddano – razveljavitev.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; /S 35/3432/2006
z dne 27. 10. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: javni razpis (I. faza
omejenega postopka) je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 110-111 z dne 27. 10. 2006 in EU št.
2006/S 205-218676 z dne 26. 10. 2007.

VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Gradnje
Št. 8/1877/2007
Ob-18279/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Roman Plahutnik, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: roman.plahutnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 177/2006.
II.5) Kratek opis: preureditev poslovnih
prostorov v 4. nadstropju poslovne stavbe Hajdrihova 2, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200.300,45 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 177/2006: »IGZ
Inženiring«, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Malnar, Laze pri Borovnici 30a, 1353 Borovnica, Slovenija, tel. 01/51-90-662, faks
01/51-90-657.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 273.348,24 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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:
65.452,28 EUR.
V.4.2) Javno naročilo št. 177/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 273.348,24 EUR.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 177/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

55 / 22. 6. 2007 /

Stran

4807

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

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-18124/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.+386/1/478-42-89, v roke:
Janez Čač, e-pošta: janez.cac@gov.si, faks
+386/1/478-43-28.
Internetni naslov naročnika: http://
mss.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: računalniška oprema za potrebe
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Šifra NUTS: SIO.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Računalniška oprema za potrebe
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji (vrtci, osnovne šole, srednje šole, zavodi za učence in dijake s
posebnimi potrebami, dijaški domovi,
višje šole, ljudske univerze, glasbene
šole in drugi javni zavodi v Republiki
Sloveniji):
– Običajni računalniki: 2.500 do 6.000
kosov;
– Prenosni računalniki: 1.000 do 2.000
kosov;
– Projektorji: 500 do 1.000 kosov;
– Digitalni fotoaparati: 150 do 350 kosov;
– Digitalne video kamere: 100 do 400
kosov;
– Videokonferenčna oprema: 10 do 30
kosov;
– Interaktivni prenosni čitalci: 100 do 300
kosov;
– Interaktivne table: 200 do 500 kosov;
– Omrežna oprema (npr. strežniki, brezžične dostopovne točke, mrežni tiskalniki
(črno-beli in barvni), multifunkcijske naprave, stikala): za 30 do 80 zavodov ter eventualno druga računalniška oprema. Točna
količina, vrsta opreme in število sklopov v
trenutku priprave predhodnega informativnega obvestila še niso znane.

Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213000; dodatni predmet(-i): 30213100,
33452100, 33451000, 32232000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 10. 7. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: točne količine
in vrsta računalniške opreme v času objave
še ni znana, saj je odvisna od prijav potreb
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki
Sloveniji ministrstvu, in lahko odstopajo od
predvidenih količin.
Druga
ustrezna
nomenklatura
(CPA/CPC): CPA 30.02.1.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
– Davčna zakonodaja: http://durs.gov.si;
– Okoljska zakonodaja: http://mop.gov.
si;
– Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Gradnje
Ob-18283/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za pravosodje RS, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Aleksandra Velkovrh,
Miroslav Benulič, tel. 01/369-54-25, v roke:
Aleksandra Velkovrh, e-pošta: aleksandra.velkovrh1@gov.si, faks 01/369-55-96.
Internetni naslov naročnika: www.
mp.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– 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) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade, oken in strehe na
sodišču, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Tavčarjeva 9.
Šifra NUTS: SI.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.

II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
obnova fasade, oken in strehe na sodišču, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
2.500.000 EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Obnova fasade in oken
1) Kratek opis: obnova fasade in oken.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.850.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje: 29. 6. 2007.
Predvideni datum začetka gradnje: 1. 9.
2007; zaključka gradnje: 31. 1. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Obnova ostrešja in zamenjava
kritine
1) Kratek opis: obnova ostrešja in zamenjava kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 625.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje: 29. 6. 2007.
Predvideni datum začetka gradnje: 1. 9.
2007; zaključka gradnje: 31. 1. 2008.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje: 29. 6. 2007.
Predvideni datum začetka gradnje: 1. 9.
2007; zaključka gradnje: 31. 1. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 85% plačila po dokončanju del
in 15% plačila po uspešni primopredaji.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
– Davčna zakonodaja: www.durs.gov.si;
– Okoljska
zakonodaja:
www.
mop.gov.si;
– Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za pravosodje RS

Stran

4808 /

Št.

55 / 22. 6. 2007

Ob-18400/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): JP Komunala Trebnje,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-12-64, v roke: Tone Gričar, inž. gr.,
e-pošta: uprava@komunala-trebnje.si, faks
07/348-12-82.
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: rekonstrukcija primarnega omrežja Trebnje.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gornje
Praproče-Krtina.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradbena dela na dolžini 1700 m, vodovodni
material z montažo in transporti, provizorij.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232151.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih: ne.
II.8) Dodatne informacije: Komunala
Trebnje – Tone Gričar, inž. gr.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: fiksne cene, plačilo v 60-ih
dneh po potrditvi situacije.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
JP Komunala Trebnje

Storitve
Ob-18296/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenije, Generalni
sekretariat vlade, Sekretariat za predsedovanje Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(01)478-14-46, v roke:
Petra Mirtič, e-pošta: petra.mirtic@gov.si,
faks 00386(01)478-14-42.
Internetni naslov naročnika: http://www.
gsv.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-601, v roke:
Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: generalni sekretariat vlade.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sklenitev okvirnih sporazumov za tiskarske storitve in gradiva.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
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Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: sedež
naročnika.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: storitve tiska in
dobava gradiva.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Republika Slovenije,
Generalni sekretariat vlade,
Sekretariat za predsedovanje

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 16-16/07

Ob-18340/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila za nabavo blaga po odprtem postopku za Obvezilni material in operacijsko
perilo za enkratno uporabo, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 1. 6. 2007,
Ob-15756/07 in v Uradnem listu Evropskih
skupnosti, št. S-100 z dne 26. 5. 2007, št.
objave 123308, se spremeni pogoj št. 5 v
točki III.2.3) obvestila o naročilu tako, da
pravilno glasi:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
5. Da zagotavlja na pripomočku, ovojnini
oziroma na prodajni embalaži:
– podatke navedene v skladu z določili
Pravilnika o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04 in 98/06), Dodatek I – Bistvene zahteve, točka 13.3,
– črtno kodo za identifikacijo izdelka in
namen uporabe in
– označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 481/07
Ob-18061/07
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, e-pošta: faks
++386/I/522-I2-54.
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, e-pošta: 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 respiratorjev.
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 respiratorjev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.15.74.00-9.
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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom
v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 8. 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: 7. 8. 2007 do
10. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 11. uri, v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljub
ljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: 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:
14. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-18066/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, kontaktna oseba: Jožica Hrženjak, Žolgarjeva ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-69-50, faks
02/320-69-63, elektronska pošta: os-fpreserna-mb@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.o-fpreserna.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. skupina: kruh in pekovski izdelki;
2. skupina: meso in mesni izdelki;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki;
4. skupina: razna živila in
5. skupina: sadje in zelenjava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žolgarjeva ulica 2, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2007 in/ali konec
31. 5. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena cena presega 30.000.000,00 SIT predložiti originalno bančno garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90%,
2. plačilni rok – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2007.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 50 EUR (DDV je vključen) virmansko ali
s položnico na transakcijski račun naročnika
št. 01270-6030667846, odprtem pri Banki
Slovenije – s pripisom: »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 12. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 8. 2007
ob 12. uri; Osnovna šola Franceta Prešerna,
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2007.
Osnovna šola Franceta Prešerna
Maribor
Ob-18125/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, SI-1523 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Barbara Gašperlin, tel. +386/1/478-38-00,
e-pošta: barbara.gasperlin@gov.si, faks
+386/1/478-39-00.
Internetni naslov naročnika: http://carina.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si, faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si, faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si.
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: nakup pohištva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Glavni kraj dobave: izpostave in mejni
prehodi v okviru carinskih uradov: Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in
Sežana ter na Generalni carinski urad.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in montaža pohištva po posameznih lokacijah v
okviru carinskega urada Brežice, Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in na Generalnem carinskem uradu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gre za
nakup omar, miz, stolov, predalnikov, mini
kuhinj, stojal-obešalnikov. Tehnični opisi in
količine posameznih vrst pohištva so razvidne iz razpisne dokumentacije naročnika.
Ocenjena vrednost brez DDV: 150.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 13. 8. 2007, zaključek 20. 11.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30. dan od dneva
uradnega prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik (kot pravna oseba oziroma
kot fizična oseba) ni bil oziroma, da njegov zakoniti zastopnik (kot fizična oseba) 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),
in sicer:
– 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,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik pogoj dokaže z lastno izjavo.
2. Rok plačila: 30. dan od dneva uradnega prejema računa.
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3. Ponudnik mora imeti plačane vse svoje obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja, kar dokaže z
lastno izjavo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti zadostne tehnične
in kadrovske zmogljivosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, kar ponudnik dokaže s svojo izjavo.
Ponudnik mora predložiti najmanj dve referenci v vrednosti nad 70.000 EUR za dela,
ki so enaka predmetu javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: 430/46-2007.
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 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 9.30; Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pooblaščena oseba 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: po sklenitvi
pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času trajanja pogodbe
v skladu in s pogoji 29. člena ZJN-2.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
– v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ni drugače določeno,
– 10 dni od dneva prejema odločitve o
dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju
sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 430-161/2007-4
Ob-18127/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Repu-
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blike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, 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.
01/471-25-53, Jože Mokorel, e-pošta: javna_
narocila@mors.si, faks +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 110/2007-ODP – nakup
pozivnikov in ročnih radijskih postaj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Državni logistični
center Roje b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.41.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Pozivniki – najmanj 6 RIC
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.41.00-7.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Pozivniki – najmanj 30 RIC
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.41.00-7.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
Naslov: Ročne radijske postaje
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.42.30-7.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.

II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. dobavni rok
3. garancijski rok

Ponderiranje

80%
10%
10%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I.5. ter prilogi 8 razpisne dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS
110/2007-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:
9. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 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: 10. 8.
2007 ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18132/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, Nova Gorica, 5000 Slovenija,
tel. 05/302-32-49, v roke: Miloš Lozič, faks
05/333-11-63.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gasilsko vozilo cisterna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Nova Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup gasilskega vozila s cisterno.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144210.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
1 komplet vozila s cisterno.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR;
– Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– Bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% vrednosti
izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: vozilo financira javni
zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
Gasilska enota Nova Gorica. Rok plačila
računa 30 dni po dobavi vozila in izstavljenem računom.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: za
vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci,
priloženi razpisni dokumentaciji in dostavijo
ustrezne listine.

IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike);
– Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila (dokazilo
je potrebno predložiti le v primeru, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; Gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada;
– Ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik mora kot
dokazilo izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s
predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo
dolžan predložiti vsak partner).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik
mora kot dokazilo izpolniti in podpisati Izjavo
o zagotovljenih minimalnih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 28/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 7. 2007 do 9.30.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20.00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi dokazila o plačilu na transakcijski račun
št. 01284-6030194867 pri OE UJP Nova
Gorica.
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; Sedejeva ulica 9, 5000 Nova
Gorica, v prostorih Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota
Nova Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Javni zavod za gasilsko in
reševalno dejavnost,
Gasilska enota Nova Gorica
Ob-18141/07
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).
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, v roke:
vložišče RTV 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: nakup SD/HD video-avdio matričnega preklopnika in modularne opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup SD/HD video-avdio matričnega
preklopnika in modularne opreme.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: 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-B0045.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 10. 2007, v višini 9.000,00 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-B0045.
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-B0045.
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-B0045.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0045.
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-B0045.
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-B0045.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-B0045.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 102-125709 z dne 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 8. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, Slovenija.
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.4.3) 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.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
internetni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-18196/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Garafolj, tel.
01/470-00-50, v roke: Mateja Garafolj,
e-pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
Internetni naslov naročnika: http://www.
zgs.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:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: terenska oblačila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.

Nakup.
Glavni kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
terenska oblačila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17000000.
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:
– bunde s podlogo 780 kosov,
– srajce 2.340 kosov,
– hlače 1.560 kosov,
– telovniki 780,
– pokrivala 780.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: valuta 30 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje
za priznanje sposobnosti:
– da (če je ponudnik pravna oseba, se
nanaša tudi na zakonitega zastopnika ponudnika) ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posedovanje in dajanje daril za
nezakonito posedovanje; 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;
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila;
– ostalo po razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. ocena vzorca

Ponderiranje

60
40
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 8. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije je 25 EUR z
upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na
TRR št.: 01100-6030234244 pri Upravi za
javna plačila, sklic na št.: 101-992. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in
posredovati nasledje podatke: naziv, naslov,
davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2007 do 8.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 9. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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 10 dni.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 386/1/234-28-00, faks 386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 492/07
Ob-18198/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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 endoskopske opreme.
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 endoskopske opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.81.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
endoskopske opreme (vsi sklopi so razvidni
iz razpisne dokumentacije).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, vključno z DDV po
podpisu pogodbe.
Bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini
5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV
po opravljeni pisni končni primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo 90 dni po opravljeni pisni
končni primopredaji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): sposobnosti navedene v
Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
31. 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: 31. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Naročnik dovoljuje predložitev ponudbe
v tujem jeziku v delu ponudbe. ki se nanaša
na – predložitev navodil za uporabo.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 8.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Univerzitetnega 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 9.
in 12. ure.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-339/2007-2
Ob-18199/07
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.
01/471-25-53, Jože Mokorel, e-pošta: javna_
narocila@mors.si, faks +386/1/471-90-35,
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, tel. 01/471-25-53, Jože
Mokorel, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/471-17-30, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike

Stran

4814 /

Št.

55 / 22. 6. 2007

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.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 226/2007-ODP – računalniška strojna oprema, drugi del, strežniki.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul. bš, Ljubljana-Šentvid.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8, 30.21.61.00-7, 30.21.61.30-6,
30.21.70.00-3, 30.23.12.50-4, 30.23.14.00-1,
30.23.20.00-4, 30.23.31.41-1, 30.23.32.30-2,
30.23.32.35-5, 30.26.20.00-3, 30.26.50.00-4,
33.45.21.00-4, 36.12.23.00-5.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop 1
Naslov: Strežniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 2
Naslov: NAS strežniška enota
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 3
Naslov: SAN pomnilniške enote
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.41-1.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 4
Naslov: Enote za shranjevanje podatkov
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.23.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 5
Naslov: Prikazovalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.21.00-4.
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3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 6
Naslov: Čitalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.61.00-7.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 7
Naslov: Prenosni računalniki – dlančniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 8
Naslov: Tiskalniki, multifunkcijske naprave
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.30-2.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 9
Naslov: Risalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.35-5.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 10
Naslov: Interaktivna tabla
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 11
Naslov: Zunanje enote DVD/RW – prenosne
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.20.00-4.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 12
Naslov: CD knjižnice
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.14.00-1.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 13
Naslov: USB+paralel tiskalniški strežniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.50.00-4.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 14
Naslov: USB kretnica

1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.70.00-3.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 15
Naslov: POS oprema, optični čitalniki črtne kode
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.61.30-6.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.11) 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 sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila

1. cena sklopa
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS
226/2007-ODP; računalniška strojna oprema, drugi del, strežniki.
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 9.30.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do 9.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do podpisa pogodbe.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18202/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 8000 Slovenija,
tel. 07/393-92-16, v roke: Danica Okleščen,
e-pošta: danica.oklescen@novomesto.si,
faks 07/393-92-12.
Internetni naslov naročnika: http://www.
novomesto.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: notranja oprema za vrtec Ciciban.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Ciciban, Ragovska 18, 8000 Novo mesto.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava, dobava in montaža notranje
opreme za vrtec Ciciban po izdelanem
načrtu notranje opreme. Oprema se bo
dobavljala po fazah – treh funkcionalno
zaključenih sklopih. Ocenjena vrednost
opreme za I. fazo oziroma prvi sklop je
69.000 EUR.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Notranja oprema vrtca Ciciban
1) Kratek opis: izdelava, dobava in montaža notranje opreme za prvi sklop vrtca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
3) Količina ali obseg: izdelava, dobava
in montaža notranje opreme za prvi sklop
vrtca.
Ocenjeni stroški brez DDV: 69.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 9.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Notranja oprema vrtca Ciciban
1) Kratek opis: izdelava, dobava in montaža notranje opreme za drugi sklop vrtca.
Dela se bodo izvajala v letu 2008.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
3) Količina ali obseg: izdelava, dobava
in montaža notranje opreme za drugi sklop
vrtca, dela se bodo izvajala v letu 2008.
Ocenjeni stroški brez DDV: 70.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Notranja oprema vrtca Ciciban
1) Kratek opis: izdelava, dobava in montaža notranje opreme za tretji sklop vrtca Ciciban, dela se bodo izvajala v letu
2008/2009.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
3) Količina ali obseg: izdelava, dobava
in montaža notranje opreme za tretji sklop
vrtca Ciciban. Dela se bodo izvajala v letu
2008/09.
Ocenjeni stroški brez DDV: 107.300,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost notranje opreme za celoten vrtec za
vse tri sklope skupaj je 246.300 EUR.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 246.300 EUR.
II.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 9. 2007, zaključek 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo del,
– izjava o predložitvi bančne 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: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek 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 je sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
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6. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni rok plačila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da zagotavlja, da je vgrajena oprema
opremljena s CE oznako.
11. Da zagotavlja, da ponujena oprema
izpolnjuje strokovne zahteve naročnika.
12. Da nudi v primeru okvare odzivni čas
2 delovna dneva, garancijsko vzdrževanje
min. 3 leta in da nudi nadomestne dele še
najmanj 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.
13. Da v zadnjih treh letih s strani naročnika zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ni bila vnovčena nobena od zahtevanih bančnih garancij.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
ali
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 411-36/2007-2014.
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 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: podračun Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: do 15. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 8. uri, Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, sejna
soba M/67.
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
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, pp 704, 10000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dr-kom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
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Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Mestna občina Novo mesto
Št. 543/6541
Ob-18260/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Andreja Duhovnik, v roke: vložišče zavoda, tel. 01/30-05-106, faks 01/30-05-199,
e-pošta: andreja.duhovnik@zrss.si, spletni
naslov: www.zrss.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedenem spletnem naslovu.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za dobavo učbenikov »Šolski sklad – šolsko leto 2007/2008«
za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji
(zamejstvo) št. 125-15/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Glavni kraj dobave:
1. Didaktično ravnateljstvo pri sv. Ivanu,
Ul. Caravaggio 4, IT – 34137 Trst,
2. Didaktično ravnateljstvo na Opčinah,
Opčine/Villa Opicina – Nanoški trg/pl.Monte
Re, IT – 34016 Trst,
3. Didaktično ravnateljstvo Nabrežina,
Nabrežina Kamnolomi 85, IT – 34011 Nabrežina,
4. Didaktično ravnateljstvo Dolina, Dolina 419, IT – 34018 Trst,
5. Didaktično ravnateljstvo pri sv. Jakobu, Ul. Frausin 12, It – 34137 Trst,
6. Didaktično ravnateljstvo Gorica, Ulica
Brolo 21, IT – 34170 Gorica,
7. Večstopenjska šola Doberdob, Trg
Svetega Martina 1, IT 34070 Doberdob,
8. Zavod za slovensko izobraževanje
Špeter, Ažlinska cesta – Viale Azzida 9, IT
– 33049 Špeter/San Pietro al Natisone.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
učbeniki razvidni iz tabele v razpisni
dokumentaciji, vrednost naročila pa je
90.000,00 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22100000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menična izjava z bianco menico v vrednosti
2000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

cena
plačilni rok
dobavni rok
popust

Ponderiranje

70 točk
10 točk
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.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne, dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu naročnika www.zrss.si.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 7. 2007 do 9.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007; 3 mesece od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 10. uri; Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Zavod RS za šolstvo
Št. 091-4-2/07
Ob-18261/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Medicinska fakulteta, tel. +386(0)1/543-77-00, v roke: Andreja
Žagar, e-pošta: andreja.zagar@mf.uni-lj.si,
faks +386(0)1/543-77-01.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, tel. 00386(0)590-75-602, v roke: Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-602, v
roke: Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si,
faks 00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup tujih serijskih publikacij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Centralna medicinska
knjižnica, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 3 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet naročila so tuje serijske publikacije.
Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa:
1. sklop zajema tuje serijske publikacije
severnoameriških založnikov,
2. sklop zajema tuje serijske publikacije
evropskih in ostalih založnikov.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za
enega ali oba sklopa. Izbor tujih serijskih
publikacij po predračunu je za oba sklopa okviren. Naročnik bo v obdobju trajanja
tega sporazuma kupoval le tiste tuje serijske
publikacij iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval. Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo kupil določeno tujo serijsko publikacijo. Obseg dejansko
kupljenih tujih serijskih publikacij bo odvisen
od sredstev, ki jih bo naročnik dobil od financerja. V skladu z odobrenimi sredstvi lahko
naročnik poveča ali zmanjša obseg ali količino nabave blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22211000, dodatni predmet(-i): 22212000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Tuje serijske publikacije severnoameriških založnikov
1) Kratek opis: predmet naročila so tuje
serijske publikacije severnoameriških založnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 22211000,
dodatni predmet(-i): 22212000.
3) Količina ali obseg: natančna količina
zaradi objektivnih okoliščin vnaprej ni znana. Okvirna količina je ca. 214 publikacij, kot
je razvidno iz predračuna.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Tuje serijske publikacije evropskih in ostalih založnikov
1) Kratek opis: predmet naročila so tuje
serijske publikacije evropskih in ostalih založnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 22211000,
dodatni predmet(-i): 22212000.
3) Količina ali obseg: natančna količina
zaradi objektivnih okoliščin vnaprej ni znana. Okvirna količina je ca. 169 publikacij, kot
je razvidno iz predračuna.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: natančna količina zaradi objektivnih okoliščin vnaprej še ni znana. Okvirna količina za sklop 1
je ca. 214 tujih publikacij, za sklop 2 pa 169
tujih publikacij, kot je razvidno iz predračunov za sklop 1 in sklop 2.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik 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 partnerske ponudbe mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj). Ad.1) Posebne listine v tej
točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel,
da je ponudnik s podpisom ponudbe podal
lastno izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo), ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku
42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih
fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem tega pogoja, (soglasje bo
ponudnik na zahtevo naročnika predložil naknadno po oddaji ponudbe).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (Opomba: v
primeru partnerske ponudbe mora vsak
od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj).
Ad.2) Posebne listine v tej točki ni potrebno
predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik
s podpisom ponudbe podal lastno izjavo,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do

podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
rokom oddaje ponudbe ni imel blokiranih
poslovnih računov. (Opomba: v primeru partnerske ponudbe mora vsak od partnerjev
izpolnjevati zahtevan pogoj.). Ad.3) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom
ponudbe podal lastno izjavo, da v zadnjih 6
mesecih pred rokom oddaje ponudbe ni imel
blokiranih poslovnih računov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik iz seznama publikacij v sklopu, na katerega se prijavlja, ponuja vsaj
95% publikacij, navedenih v predračunu
sklopa. Ad.4) Dokazovanje pogoja je razvidno iz obrazca Predračun.
5. Ponudnik zagotavlja redno dobavo in
največ dvodnevni odzivni čas ob reklamacijah in vprašanjih naročnika. Ad.5) Posebne
listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom
ponudbe podal lastno izjavo, da zagotavlja
redno dobavo in dvodnevni odzivni 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: 091-4-1/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika.
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: naročnik bo
pri dobavitelju kupoval tudi druge tuje serijske publikacije, ki spadajo v skupino blaga
po tem sporazumu in niso eksplicitno navedene na predračunu, če jih bo potreboval.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Sektor
za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56,
faks 00386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 1.4.1.-1683/07
Ob-18262/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Področje za razvoj in investicije, tajništvo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-585, e-pošta:
milenko.cucic@slo-zeleznice.si,
faks
+386/1/29-14-822.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Holding Slovenske železnice, d.o.o., Področje za razvoj in investicije,
tajništvo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, e-pošta:
helena.mlakar@slo-zeleznice.si,
faks
+386/1/29-14-822.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Področje za razvoj in investicije, tajništvo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203,
e-pošta: helena.mlakar@slo-zeleznice.si,
faks +386/1/29-14-822.
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: stabilna kompresorska naprava za
opravljanje popolnih preskusov zavore »A«
vagonskih vlakov na postaji Ljubljana-Zalog.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana Zalog.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava in montaža sestavnih delov in naprav (kompresorja, rezervoarjev in krmilnih naprav) nove stabilne kompresorske
naprave, vključitev v informacijski sistem
in UKV zveze ter šolanje uporabnikov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63210000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,074.080,83 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v roku 90 dni od potrditve
situacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Naročnik bo izločil ponudnika, če ugotovi, da obstajajo okoliščine in dejstva iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
– Naročnik bo prav tako izločil ponudbo
ponudnika, ki je v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma so takšni postopki
zoper njega uvedeni.
– Naročnik bo izločil ponudbo ponudnika, ki ni vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
– Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, ki v svojem internem aktu (statut, družbena pogodba, akt o ustanovitvi,...)
nima vpisane dejavnosti, kije predmet tega
javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik v zadnjem letu od dneva objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje
(dokazilo: lastna izjava),
– ponudnik (partner v skupnem nastopu)
ima pravočasno in pravilno poravnane svoje
zapadle poslovne obveznosti iz predhodnih
postopkov javnega naročanja (šesti odstavek 44. člena). Če je ocenjena vrednost
višja od 210.000 EUR, mora ponudnik predložiti tudi potrdilo pooblaščenega revizorja,
izdanega skladno s 6. členom Odredbe o
poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), da ima
poravnane do svojih pod izvajalcev, dobaviteljev ali kooperantov vse svoje zapadle
obveznosti. Potrdilo revizorja ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. (dokazilo: lastna izjava).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:zahteva(-jo):
– da je ponudnik, njegov partner ali glavni dobavitelj opreme v zadnjih 5 letih pred
dnevom objave javnega razpisa uspešno
izvedel vsaj en objekt, delujoč na območju
EU, po vrsti primerljiv in zahtevnosti enaka ali zahtevnejši od razpisanega (dokazilo:
potrdilo naročnika, daje dela po pogodbah
opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih),
– kadrovske zmogljivosti: Ponudnik mora
imeti med ključnimi strokovnjaki, strokovnjake z ustrezno visokošolsko izobrazbo, z
izkušnjami za delo na železnici in sicer za
delo na: zavori, strojnih inštalacijah, računalništvu, telekomunikacijah in gradbenih delih
(dokazilo: izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila).
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:
1. 8. 2007.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št.: SI56 0292 3001 9346 887
odprt pri NLB, d.d. sklic: 352300.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 13. uri; Ljubljana, Kolodvorska 11.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-18288/07
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, v roke:
vložišče RTV 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: nakup mrežne, varnostne in pomnilniške računalniške opreme.
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 mrežne, varnostne in pomnilniške
računalniške opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sklop A: Centralno mrežno stikalo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32415000.
Sklop št. 2

Naslov: Sklop B: GigaEthernet SFP povezave za Cisco dostopovna stikala
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32415000.
Sklop št. 3
Naslov: Sklop C: GigaEthernet SFP vmesniki za Avaya dostopovna stikala
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32415000.
Sklop št. 4
Naslov: Sklop Č: Mrežne požarne pregrade
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30230000.
Sklop št. 5
Naslov: Sklop D: Naprava za zaščito in
spremljanje internetnega prometa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30230000.
Sklop št. 6
Naslov: Sklop E: Nadgradnja IBM RISC
strežnikov
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30264000.
Sklop št. 7
Naslov: Sklop F: Manjše SATA diskovno
polje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233171.
Sklop št. 8
Naslov: Sklop G: Nadgradnja diskovnega polja IBM DS4800
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233171.
Sklop št. 9
Naslov: Sklop H: SAN stikala
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32410000.
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:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor se bo ponudnik javil na več sklopov in
bo vsota njihovih ocenjenih vrednosti (navedenih v točki 3.1. razpisne dokumentacije)
presegla 100.000,00 EUR, mora ponudnik
predložiti garancijo za resnost ponudbe
(izdano s strani banke ali zavarovalnice),
brezpogojno in nepreklicno ter plačljivo na
prvi poziv, veljavno do 30. 9. 2007 v višini
3.000,00 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-B0041.
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-B0041.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement
pod oznako javno naročilo JN-B0041.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public Procurement pod oznako javno naročilo JN-B0041.
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-B0041.
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-B0041.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena – za sklop A
2. reference – za sklop A
3. kadri – za sklop A
4. cena nakupa – sklop D
5. cena nadgradnje – sklop D
6. cena – za sklope
B, C, Č, E, F, G, H

96
2
2
70
30
100

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-B0041.
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. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 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. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 9. uri.
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.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska ko-

misija, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel.+386/1/234-28-00, e-pošta:
dkom@gov.si, faks +396/1/234-28-40, 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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-203/2007-3
Ob-18290/07
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.
1) 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, r-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 135/2007-ODP; nakup sanitetnih kompletov SK1A, torbic SK1A in
torbic SK2A.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana - Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.10.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.13.30.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA: da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop – sanitetni material.
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.10.00-0.
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3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2007.
2. sklop – torbice SK1A, torbice SK1A
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.30.00-3.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
II.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
II.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS
135/2007-ODP.
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. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.5) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 17. 8.
2007 ob 9. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18314/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bodin Vučinić, tel. 02/787-16-10, e-pošta: bodin.vucinic@zd-ptuj.si, faks 02/787-16-01.
Internetni naslov naročnika: www.
zd-ptuj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: avtomobili.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ptuj.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava avtomobilov v 5 sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114110, dodatni predmet(-i): 34113200,
34113000, 34110000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sanitetno vozilo (kombi), tip A2
1) Kratek opis: sanitetno vozilo (kombi),
tip A2, podrobne zahteve naročnika so navedene v specifikaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114110.
3) Količina ali obseg: 1 komad.
5) Dodatne informacije o sklopih: dobavni rok 90 dni od podpisa pogodbe.
Sklop št. 2
Naslov: Sanitetno vozilo (enoprostorec)
tip A2
1) Kratek opis: sanitetno vozilo (enoprostorec), tip A2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114110.
3) Količina ali obseg: 1 komad.
5) Dodatne informacije o sklopih: dobavni rok 90 dni od podpisa pogodbe.
Sklop št. 3
Naslov: Terensko vozilo za hišne obiske
s pogonom na vsa 4 kolesa
1) Kratek opis: terensko vozilo za hišne
obiske s pogonom na vsa 4 kolesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34113200.
3) Količina ali obseg: 1 komad.
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5) Dodatne informacije o sklopih: dobavni rok 30 dni od podpisa pogodbe.
Sklop št. 4
Naslov: Osebno vozilo za patronažo, s
pogonom na vsa 4 kolesa
1) Kratek opis: osebno vozilo za patronažo, s pogonom na vsa 4 kolesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34113000.
3) Količina ali obseg: 1 komad.
5) Dodatne informacije o sklopih: dobavni rok 30 dni od podpisa pogodbe.
Sklop št. 5
Naslov: Osebno vozilo za patronažo
1) Kratek opis: osebno vozilo za patronažo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 1 komad.
5) Dodatne informacije o sklopih: dobavni rok 30 dni od podpisa pogodbe.
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:
– sanitetno vozilo (kombi), tip A2, 1 komad,
– sanitetno vozilo (enoprostorec), tip A2,
1 komad,
– terensko vozilo za hišne obiske s pogonom na vsa 4 kolesa, 1 komad,
– osebno vozilo za patronažo, s pogonom na vsa 4 kolesa, 1 komad,
– osebno vozilo za patronažo, 1 komad.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 30 dni od prevzema
vozila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa.
– Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti solventen.
Dokazilo: za pravne osebe (gospodarske
družbe): BON1/P in BON2,
za fizične osebe: potrdilo o plačilni sposobnosti od banke, pri kateri imajo odprt
račun, iz katerega mora biti razvidno, da
s.p. nima tekoče blokade računa in da v
zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila nima
zapadlih neporavnanih obveznosti. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe;
– Obrazec BON1/SP – z bilančnimi podatki za leto 2006,
– fizične osebe morajo predložiti še potrdilo pristojne davčne izpostave, da imajo

poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti zadostne strokovne,
kadrovske in tehnične kapacitete za dobavo
blaga iz sklopa, za katerega se prijavlja.
Ponudnik navede vsaj 3 reference za
zadnja 3 leta.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR/B-3/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 24,00 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TR:01296-6030923331; UJP
SI. Bistrica. V znesku je DDV že vračunan.
Dokumentacija bo posredovana najkasneje
v 48 urah od prejema dokazila o plačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 12. uri; na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopnik ali oseba s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
JZ Zdravstveni dom Ptuj
Št. 94
Ob-18320/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov
Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Majda Ivanov,
tel. +386/7/346-21-00, e-pošta: dso_trebnje@siol.net, faks +386/7/346-21-51.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Darja
Bečaj, tel. +386/7/346-21-34, e-pošta: dso_
trebnje@siol.net, faks +386/7/346-21-51.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Darja Bečaj, tel.
+386/7/346-21-34, faks +386/7/346-21-51.
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III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg 63, 8210 Trebnje, Slovenija.
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: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov za potrebe DSO Trebnje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za potrebe prehrane v domu starejših občanov Trebnje.
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: Kruh in pekovski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612500.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 2
Naslov: Sladoled
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 3
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: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 4
Naslov: Jogurti in deserti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 5
Naslov: Ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 6
Naslov: Perutnina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.

Sklop št. 7
Naslov: Pijača brezalkoholna
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 8
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 9
Naslov: Zmrznjeno sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15330000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 10
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 11
Naslov: Namazi, doručki in salame
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 12
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 14
Naslov: Meso
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 15
Naslov: Krompir
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15310000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 16
Naslov: Testenine in zmrznjeni polizdelki
iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 17
Naslov: Začimbe, dišave in posušena
zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 18
Naslov: Čaji in napitki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 19
Naslov: Neprehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 8. 2009.
Sklop št. 20
Naslov: Živila in pijače – bife
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
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:
1. skupina blaga: kruh in pekovski izdelki,
2. skupina blaga: sladoled,
3. skupina blaga: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina blaga: jogurti in deserti,
5. skupina blaga: ribe,
6. skupina blaga: perutnina,
7. skupina blaga: pijača brezalkoholna,
8. skupina blaga: konzervirano sadje in
zelenjava,
9. skupina blaga: zmrznjeno sadje in zelenjava,
10. skupina blaga: jajca,
11. skupina blaga: namazi in doručki,
salame,
12. skupina blaga: sveže sadje in zelenjava,
13. skupina blaga: splošno prehrambeno blago,
14. skupina blaga: meso,
15. skupina blaga: krompir,
16. skupina blaga: testenine in zmrznjeni
polizdelki iz testa,
17. skupina blaga: začimbe, dišave in
posušena zelenjava,
18. skupina blaga: čaji in napitki,
19. skupina blaga: neprehrambeno blago,
20. skupina blaga: bife.
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: 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.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami 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.3.2) 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:
31. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80,00 EUR.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije na podračun Doma starejših občanov Trebnje št.
01100-6030269164 pri UJP.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 12. uri; Dom starejših občanov
Trebnje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni ponudniki se morajo
izkazati s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Dom starejših občanov Trebnje
Št. 41100-2/2007 040526
Ob-18333/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Polona Erker, tel.
02/220-13-16, faks 02/220-12-93.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža kuhinjske opreme za potrebe osnovnih šol in vrtcev na
področju Mestne občine Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža kuhinjske opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: OŠ Kamnica
1) Kratek opis: plinska prekucna ponev
in plinski kotel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8.935,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 02
Naslov: OŠ Borcev za severno mejo
1) Kratek opis: plinski kotel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.598,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 03
Naslov: OŠ Ludvika Pliberška
1) Kratek opis: univerzalni kuhinjski stroj
in hladilna vitrina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.391,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 04
Naslov: OŠ Tabor I
1) Kratek opis: plinska prekucna ponev
in lupilec krompirja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.912,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 05
Naslov: OŠ Gustava Šiliha
1) Kratek opis: hladilna omara in plinska
prekucna ponev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.

3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.217,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 06
Naslov: Vrtec Jožice Flander
1) Kratek opis: dva pomivalna stroja in
štedilnik z napo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.733,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 07
Naslov: Vrtec Otona Župančiča
1) Kratek opis: dodatki za univerzalni
kuhinjski stroj in lupilec krompirja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.766,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 08
Naslov: Vrtec Studenci
1) Kratek opis: obnova razdelilne kuhinje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 18.813,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 60.365,00
EUR.
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: garancija za resnost ponudbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 8.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 8. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila:
pristojbina za JR – kuhinjska oprema.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 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: do 15. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne
občine Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Mestna občina Maribor
Št. 41100-1/2007 040526
Ob-18334/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-13-16, faks 02/220-12-93.
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pohištvene
opreme za potrebe osnovnih šol in vrtcev
na področju Mestne občine Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pohištvene opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01.
Naslov: OŠ Draga Kobala
1) Kratek opis: pohištvo za učilnico.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.086,00
EUR
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 02
Naslov: OŠ Martina Konšaka
1) Kratek opis: oprema knjižnice in računalniške učilnice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.

3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 24.450,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 03.
Naslov: OŠ Angela Besednjaka
1) Kratek opis: pohištvo likovne, glasbene, tehnične in gospodinjske učilnice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.650,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 04.
Naslov: OŠ Borisa Kidriča
1) Kratek opis: magnetne table.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.880,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 05.
Naslov: OŠ Maksa Durjave
1) Kratek opis: oprema garderob ob telovadnici.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,789,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 06.
Naslov: OŠ Janka Padežnika
1) Kratek opis: oprema učilnic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.260,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 07.
Naslov: OŠ Gustava Šiliha
1) Kratek opis: oprema učilnic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.608,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 07
Naslov: Vrtec Borisa Pečeta
1) Kratek opis: oprema igralnic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.519,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 08.
Naslov: Vrtec Ivana Glinška
1) Kratek opis: oprema igralnic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.852,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10.
Naslov: Vrtec Jožice Flander
1) Kratek opis: oprema igralnic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 14.520,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11.
Naslov: Vrtec Tezno
1) Kratek opis: oprema zbornice in garderob za osebje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.006,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 9.
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:
7. 8. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20.00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila:
pristojbina za JR – pohištvena oprema.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 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: do 15. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne
občine Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Mestna občina Maribor
Ob-18335/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Antona Ukmarja,
Pot v gaj 2, 6000 Koper, Slovenija, tel.
+386/5/663-28-60, v roke: Nevenka Križmančič,
e-pošta: gabriela.dolinsek@guest.arnes.si,
faks +386/5/663-28-61.
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.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 3
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 4
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 5
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 6
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 7
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 8
Naslov: Slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 9
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 10
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 11
Naslov: Sveže in suho sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 12
Naslov: Sveža zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 13
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 14
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 15
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10,00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Znesek kateremu prištejete še DDV je
potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.
01250-6030657283.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu na št.
05/663-28-61, s pripisom točnega naslova in
davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 8. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 8.
2007 ob 8.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 6. 2007.
Osnovna šola Antona Ukmarja
Ob-18336/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Gimnazija in srednja kemijska šola
Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše, Slovenija,
tel. +386/2/63-00-815, v roke: Jasna Robnik
– uradne ure od 8.30 do 10. ure (od 16. 7.
do 27. 7. 2007 ustanova zaprta), e-pošta:
racunovodstvo.gmbkruse@guest.arnes.si,
faks +386/2/63-00-801.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Prehrana – GSKŠ Ruše.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 11
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 12
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10,00 EUR.
Pogoji in način plačila: znesku je potrebno dodati DDV ter ga pred dvigom razpisne
dokumentacije nakazati na transakcijski račun št. 01100-6030695964.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu na št.
02/63-00-801 s pripisom točnega naslova in
davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 8. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 8.
2007 ob 9.15.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 6. 2007.
Gimnazija in srednja
kemijska šola Ruše
Ob-18337/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Gimnazija in srednja kemijska šola
Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše, Slovenija,
tel. +386/2/63-00-800, v roke: Jasna Robnik
– uradne ure od 8.30 do 10. ure (od 16. 7. do
27. 7. 20007 je ustanova zaprta), e-pošta:
racunovodstvo.gmbkruse@guest.arnes.si,
faks +386/2/63-00-801.
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: kurilno olje – GSKŠ Ruše.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava lahkega kurilnega olja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10,00 EUR.
Pogoji in način plačila: znesku je potrebno dodati DDV ter ga pred dvigom razpisne
dokumentacije nakazati na transakcijski račun 01100-6030695964.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu na št.
02/63-00-801, s pripisom točnega naslova in
davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 8. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 8.
2007 ob 9. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 6. 2007.
Gimnazija in srednja
kemijska šola Ruše
Ob-18374/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Melita Dolenšek, tel. 01/47-58-418,
e-pošta: melita.dolensek@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
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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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: 30-336-348/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno po sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 15.900,00
EUR.
Sklop št. 2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 850,00
EUR.
Sklop št. 3.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.150,00
EUR.
Sklop št. 4.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.600,00
EUR.
Sklop št. 5.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.100,00
EUR.
Sklop št. 6.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.000,00
EUR.
Sklop št. 7.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 700,00
EUR.
sklop št. 8.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
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Ocenjeni stroški brez DDV: 4.100,00
EUR.
Sklop št. 9.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.700,00
EUR.
Sklop št. 10.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.400,00
EUR.
Sklop št. 11.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.800,00
EUR.
Sklop št. 12.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV. 13.000,00
EUR.
Sklop št. 13.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10.100,00
EUR.
Sklop št. 14.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.600,00
EUR.
Sklop št. 15.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.150,00
EUR.
Sklop št. 16.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.200,00
EUR.
Sklop št. 17.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 16.500,00
EUR.
Sklop št. 18.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.500,00
EUR.
Sklop št. 19.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 12.000,00
EUR.
Sklop št. 20.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 11.000,00
EUR.
Sklop št. 21.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 20.000,00
EUR.
Sklop št. 22.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.100,00
EUR.
Sklop št. 23.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.800,00
EUR.
Sklop št. 24.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 12.100,00
EUR.
Sklop št. 25.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.100,00
EUR.
Sklop št. 26.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.000,00
EUR.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 195.450,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 15. 9. 2007, zaključek 14. 9.
2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. plačilni rok

Ponderiranje

96 točk
4 točke

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 30-336-348/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30,00 EUR, negotovinsko na SI56
0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 8. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2007 ob 12. uri, Linhartova 51, Ljubljana.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo
Ob-18398/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Državna volilna komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-67-50, v roke:
Miro Rovšek, e-pošta: miro.rovsek@zti-lj.si,
faks 01/280-67-74.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, v roke: Miro Rovšek, e-pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si, faks 01/280-67-74.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, v roke: Miro Rovšek, e-pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si, faks 01/280-67-74.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem spora
zumu:
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Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 300.000,00
EUR brez DDV.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava volilnih skrinjic iz umetne mase.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25240000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) 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: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-755.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Zahtevek za razpisno dokumentacijo,
opremljen s potrdilom o plačilu, vašo DŠ in z
navodilom kako želite prejeti dokumentacijo,
pošljite na e-naslov: miro.rovsek@zti-lj.si, ali
na faks 01/280-67-74.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2007.
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: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 8.
2007 ob 12.10; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Republika Slovenija,
Državna volilna komisija
Št. 430-69/2007-13
Ob-18402/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-57, Sonja Jekovec,

e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35,
internetni
naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 51/2007-ODP – nakup čistilnega in toaletnega materiala:
– sklop 1: sredstva za kuhinje,
– sklop 2: sredstva za objektno higieno,
– sklop 3: sredstva za pranje v pralnicah
in ostalo tekstilno higieno,
– sklop 4: pripomočki za vzdrževanje higiene,
– sklop 5: higienska papirna konfekcija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika
po območju RS.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00–3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sredstva za kuhinje
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00–3.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Sredstva za objektno higieno
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00–3.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
Naslov: Sredstva za pranje v pralnicah in
ostalo tekstilno higieno
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00–3.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
Naslov: Pripomočki za vzdrževanje higiene
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00–3.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5
Naslov: Higienska papirna konfekcija
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00–3.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena
(skupna vrednost sklopa). Naročnik bo ponudbe ocenjeval za vsak sklop posebej.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudi isto ceno za posamezen sklop, se
izbere ponudnik, ki nudi višji popust za naročila sorodnega blaga pogodbenemu blagu
po ceniku sorodnega blaga dobavitelja (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v
razpisni dokumentaciji) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: MORS 51/2007-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:
6. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 7. 8.
2007 ob 11.30; Ministrstvo za obrambo, Di-
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rektorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-18396/07
Popravek
Javni razpis za »Rekonstrukcijo lokalne
ceste LC 020140 Vrhovlje – Sabotin vrh«, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53 z
dne 15. 6. 2007, Ob-17583/07, se popravi v
naslednji točki:
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Projekt delno financira Evropska unija.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): »Regionalni razvojni programi«
v okviru operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; (Uradni list RS, št. 48/07).
Vse ostale točke objave Ob-17583/07
ostanejo nespremenjene.
Občina Brda
Ob-18063/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija,
tel. +386(0)7/49-81-275, v roke: Matjaž
Pice, e-pošta: matjaz.pirc@krsko.si, faks
+386(0)7/49-81-276.
Internetni naslov naročnika: www.
krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: komunalno opremljanje Krškega
polja – Naselje Drnovo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Drnovo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila so gradbena dela, in sicer
komunalno opremljanje, ki vključuje izgradnjo sekundarne kanalizacije, ceste, opornih zidov ...
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45111291.
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: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo Mestna
60. dan obþina
po prejemu
Celje
situacij v skladu z Zakonom
o izvrševanju
Trg celjskih
knezov 9
proračuna.
3000 Celje
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev po 41. do 43. členu ZJN-2,
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar dokazuje s podatki o finančnem stanju.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila,
vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev.
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: 351-194/2007
0604.
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. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba
D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani strokovne komisije, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.

»Naložba v vašo prihodnost«
Projekt delno financira Evropska unija.
Projekt
delno financira Evropska unija iz
Evropski sklad za regionalni razvoj

sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov.
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)234-20-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Občina Krško

Ob-18064/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel.
+386(0)7/49-81-358, v roke: Mitja Kožar, e-pošta: mitja.kozar@krsko.si, faks
+386(0)7/492-22-21.
Internetni naslov naročnika: www.
krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina – 1. etapa
faze 1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Poslovna cona Vrbina.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila so gradbena dela, in sicer
komunalno opremljanje, ki vključuje izgradnjo ceste, vodovoda, kanalizacije ...
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45111291.
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: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odMestna
pravo napak v garancijski
dobi obþina
v višiniCelje
5%
Trg celjskih knezov 9
vrednosti.
3000 Celje
III.1.2) Glavni pogoji financiranja
in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev po 41. do 43. členu ZJN-2,
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar dokazuje s podatki o finančnem stanju.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila,
vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 13. uri; Občina Krško, sejna soba
D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani strokovne komisije, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.

»Naložba v vašo prihodnost«
Projekt delno financira Evropska unija.
Projekt
delno financira Evropska unija iz
Evropski sklad za regionalni razvoj

sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov.
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)234-20-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Občina Krško

Št. 371-278/2007-3-1034
Ob-18069/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za okolje
in prostor, tel. 02/843-28-28, v roke: Branko
Hojnik, e-pošta: branko.hojnik@slov-bistrica.si, faks 02/818-11-41.
Internetni naslov naročnika: http://obcina@slov-bistrica.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: obnova vozišča lokalne ceste LC
240020 Podlože–Lukanja vas.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
v Črešnjevcu in Trnovcu.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova vozišča lokalne ceste LC 240020
Podlože–Lukanja vas.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
vozišča na dveh odsekih v skupni dolžini
3.200 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 410.000,00
EUR.
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
5.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po prejetih in potrjenih
mesečnih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
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.
3. 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.
4. 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
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postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
5. 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.
6. 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.
7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
2. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
2. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvedel najmanj pet podobnih del v enaki
ali večji vrednosti od razpisanega javnega
naročila in ima priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del.
3. 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.
5. Da je ponudnik sposoben delo opraviti
v dogovorjenem roku.
6. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
7. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
8. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
9. 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.
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:
27. 7. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: 30 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 9. uri; Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica,
sejna dvorana.
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 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
e-pošta: branko.hojnik@slov-bistrica.si, tel.
02/843-28-28, faks 02/818-11-41.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, e-pošta: branko.hojnik@slov-bistrica.si, tel. 02/843-28-28,
faks 02/818-11-41.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-18086/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Andrej Drnovšek, tel. 03/56-55-706,
e-pošta: andrej.drnovsek@zagorje.si, faks
03/56-64-011.
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: rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste št. 480040 Izlake–Čemšenik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Izlake–Čemšenik (Občina Zagorje ob Savi).
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija in modernizacija lokalne
ceste št. 480040 Izlake–Čemšenik.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije - dela se
bodo izvajala v dveh fazah; l. faza mora biti
končana najkasneje 28. 9. 2007, ll. faza pa
predvidoma 30. 12. 2007.

Ocenjena vrednost brez DDV: 500,00
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 8. 2007, zaključek 30. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava o izdaji
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi – podrobnosti 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 ali izjava o predložitvi pravnega akta – pogodbe o skupni
izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da, ponudnik mora izjave
iz razpisne dokumentacije predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt 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. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli
podobnem položaju in da ni bil proti njemu
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da gospodarski subjekt ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z poklicnim ravnanjem
in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
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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.
8. Da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
9. Da je korektno izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
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.
2. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da razpolaga z ustrezno strojno mehanizacijo za izvedbo del.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
2. Da izkazuje (potrjena priporočila) dobro opravljanje gradbenih del v zadnjih petih
letih z najmanj petimi gradnjami na področju razpisa oziroma primerljivih projektov v
vrednosti najmanj 400.000,00 € za vsakega
posebej.
Dokazilo: seznam najvažnejših izvedb
gradenj z obveznimi prilogami (podrobnosti
v razpisni dokumentaciji).
3. Da razpolaga z ustreznim kadrom-številčno in po izobrazbi – najmanj eden redno
zaposleni delavec kot odgovorni vodja del
izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO-1.
Dokazilo: obrazec izobrazba in izkušnje
kadra s prilogami (obrazec v razpisni dokumentaciji).
4. Da ima zavarovano odgovornost po
33. členu ZGO-1.
Dokazilo: dokument o zavarovanju odgovornosti oziroma izjava.
5. Da ne nastopa s podizvajalci.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 8. 2007 do 12. ure.

Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo o
nakazilu zneska 50 € na podračun proračuna št. 01342-0100018358 pri Banki Slovenije s pripisom: razpisna dokumentacija.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 10. uri; v sejni sobi na sedežu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): projekt se sofinancira iz sredstev EU, Evropski sklad za regionalni razvoj.
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,
faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
odločitve naročnika o oddaji javnega naročila. Zahtevek mora biti sestavljen skladno
z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-18129/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Boštja Zavrl, tel. 04/23-73-152, v roke: Boštjan Zavrl, e-pošta: bostjan.zavrl@kranj.si,
faks 04/23-73-106.
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 ceste Polica-Exoterm.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Struževo.
Šifra NUTS: SI009.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija ceste Polica-Exoterm.
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: izvedba
javnega naročila v celoti.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 6. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 29.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj do vključno 12. 10. 2007;
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe;
3. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo situacij – 60. dan po
uradnem prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v postopku javnega
naročanja;
2. izjava ponudnika za pridobitev osebnih podatkov;
3. kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. I. RS,
št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05), v minimalni predpisani vsoti 41.729,26 EUR.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. dokazilo, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti
– dokazila so lahko bilance, BON obrazci
ali odločbe o odmeri davka;
2. dokazilo, da ponudnik v preteklih 6
mesecih ni imel blokiranega računa – dokazila so lahko BON obrazci ali poročila bank,
da račun ni bil blokiran; dokazila ne smejo
biti starejša od 1 meseca od datuma oddaje
ponudbe;
3. za ponudbo do 208.646 EUR: s pisnimi izjavami vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnaval svoje
zapadle poslovne obveznosti; izjave ne
smejo biti starejše od 1 meseca od datuma
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oddaje ponudbe; za ponudbo nad 208.646
EUR: s poročilom pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. reference: ponudnik mora imeti vsaj 3
reference za gradnje v zadnjih 5 letih v višji
vrednosti od ponudbene – dokazila so potrdila o dobro opravljenem delu z vrednostmi
in datumi izvedbe;
2. izjava o razpolaganju s tehničnimi
zmogljivostmi in izpolnjenim obrazcem, iz
katerega mora biti razvidno, da je ponudnik
lastnik vsaj enega kamiona, enega bagra
ali rovokopača, enega vibracijskega valjarja,
enega finišerja in enega pisarniško-skladiščnega kontejnerja;
3. izpolnjeni obrazec, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi: ponudnik mora imeti najmanj 10 za nedoločen
čas zaposlenih ljudi; priložiti mora izjavo o
stalni zaposlitvi odgovornega vodja del, ki
mora izpolnjevati zahteve Zakona o graditvi
objektiv (Ur. I. RS, št. 110/02, 47/04, 102/04,
14/05); priložiti mora podatke o odgovornem
vodji gradbišča.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. garancijska doba
4. reference

Ponderiranje

60
15
15
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
35101-0174/2005-46/02-46/09.
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. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 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 2. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba št. 9.
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.
01/23-42-800, faks 01/23-42-840, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
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Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Mestna občina Kranj
Št. 66305-11/2007/8
Ob-18130/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo Brezovar, tel.
01/369-75-36, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik adaptacija kuhinje, povečanje jedilnice in rekonstrukcija kletnih prostorov pod
novo jedilnico za Dom starejših Hrastnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija kuhinje, povečanje jedilnice
in rekonstrukcija kletnih prostorov pod
novo jedilnico za Dom starejših Hrastnik.
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: adaptacija kuhinje, povečanje jedilnice in rekonstrukcija kletnih prostorov.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
50.000 EUR;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo izvršena
dela obračunaval z mesečnimi situacijami.
Naročnik bo pogodbena dela plačeval v
skladu z navodilom o izvrševanju proraču-

na z zamikom 60 dni od uradnega prejetja
in potrditve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
2. 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 kateremkoli podobnem položaju.
3. Ponudnik je izpolnil vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
1. Ponudnik mora izkazati da:
– nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe,
– v preteklem letu ni izkazal nekrite izgube iz poslovanja,
– v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
2. Ponudnik ima pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik se zavezuje odstopiti svoje
terjatve do naročnika v korist dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel 3 istovrstne gradnje/adaptacije, primerljive po vrednosti, namembnosti, zahtevnosti in obsegu del.
2. Ponudnik mora predložiti seznam
ključnega tehničnega osebja ter seznam
odgovornih za vodenje projekta.
3. Ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih.
4. Ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih.
5. Ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del.
6. Ponudnik mora predložiti podpisano
izjavo o ponujenem garancijskem roku.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: št. 66305-11/2007.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
dostop do 12. 7. 2007 od 9. do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, 1. nadstropje,
tajništvo službe za investicije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: do
12. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana,
1. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-18131/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-44, v roke: Jožica Pergarec,
e-pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si, faks
01/300-39-37.
Internetni naslov naročnika: www.
zd-lj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JR17/2007 prenova nadstropja trakta A v ZD Ljubljana – Vič, Postojnska 24.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
ZDL-Vič, Postojnska 24, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri prenovi celotne etaže.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45215100.
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:
75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000,00 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: z mesečnimi situacijami do
višine 80% v roku 30 dni, 20% na podlagi
končne obračunske situacije, v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
– zahtevan garancijski rok za izvedena
dela je 5 let,
– rok plačila in način obračunavanja v
skladu z določili razpisne dokumentacije,
– zagotovitev izdelave varnostnega načrta med izvajanjem del,
– ob primopredaji mora izbrani ponudnik
predložiti PID,
– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti podrobni terminski plan izvajanja del,
– predložitev veljavnih atestov in potrdil
o izvedenih kontrolah in meritvah.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik (velja za s.p.) oziroma njegov
zakoniti zastopnik (velja za pravno osebo),
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj:
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za s.p.), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za s.p.), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
d) pranje denarja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
– 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 je v katerem koli podobnem položaju,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi,
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– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
– da ni storil velike strokovne napake iz
področja predmeta javnega naročila, ki mu
je bila dokazana sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji,
– da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami,
– da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami,
– da v postopkih javnih naročil pri dajanju
informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za ugotavljanje sposobnosti in merili za izbor ni namerno podal zavajajoče razlage ali
teh informacij ni zagotovil.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom;
– ponudnik mora biti vpisan v register
poklicev ali trgovski register: ponudnik mora
biti vpisan v sodni register (velja za pravne
osebe) oziroma v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.).
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
o stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke
ali BON,
b) kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
do podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja)
ne smejo biti blokirani,
b) Ponudnik mora imeti 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:
a) dokazilo o referencah skladno z razpisno dokumentacijo,
b) kot dokazilo o kadrovski usposobljenosti ponudnik predloži izpolnjen obrazec,
c) kot dokazilo o navedbi, ali namerava
izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce, ponudnik predloži izpolnjen obrazec.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) najmanj 5 gradenj v vrednosti 500.000
EUR,
b) kadrovska usposobljenost ponudnika za izvedbo naročila – ponudnik navede strokovno osebje zadolženo za izvedbo
naročila,
c) obvezna navedba, ali namerava izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce,
d) naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, kije storil
veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila (uveljavljena jamstva
zaradi strokovne napake).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-17/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40.00 EUR.
Pogoji in način plačila: 01261-6030921845
pri UJP, model 00, sklic 07803117.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 12. uri; ZDL, Metelkova 9, Ljubljana, Uprava, II./9.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-18133/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela za modernizacijo
ceste Volče–Solarji – odsek 1 od km 0,010
do km 0,839 ter voziščna konstrukcija na
odsekih 3,4, 5 v skupni dolžini 6,341.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: hitre
glavne in regionalne ceste.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela za modernizacijo ceste
Volče–Solarji – odsek 1 od km 0,010 do
km 0,839 ter voziščna konstrukcija na odsekih 3, 4, 5 v skupni dolžini 6,341.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela za modernizacijo ceste Volče–Solarji – odsek 1 od km 0,010 do km 0,839 ter
voziščna konstrukcija na odsekih 3, 4, 5 v
skupni dolžini 6,341.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,753.990,00 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 sub
jektov, 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),
– solidnost (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da, Številka obvestila v UL 10567/S
33/2007 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:
18. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 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:
12. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18135/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Jože Butala, tel. 07/35-65-360, v roke: Jože
Butala, e-pošta: obcina.semic@siol.net,
faks 07/35-65-365.
Internetni naslov naročnika: http://www.
semic.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: preplastitev občinskih cest v letu
2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
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Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: občinske ceste na območju Občine Semič.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba preplastitve občinskih cest v letu
2007 na območju Občine Semič.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233228, dodatni predmet(-i): 45233229,
45233251.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– Izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla v višini % od pogodbene vrednosti,
– izjavo banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
5% od pogodben vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: medsebojni sporazum o
skupnem nastopu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference
3. garancija

Ponderiranje

75
15
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: s virmanom na
TRR: 01309-0100015998.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Semič.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Občina Semič
Ob-18137/07
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 viadukta Predel na cesti R1
203/1002 Predel-Bovec v km 1,275.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1002 cesta R1 -203 Predel-Bovec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: gradnja viadukta Predel na cesti R1
203/1002 Predel-Bovec v km 1,275.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221121.
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
viadukta Predel na cesti R1 203/1002 Predel-Bovec v km 1,275.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.720.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2009.
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:
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– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev finančnih obveznosti, goljufija
zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu prvega člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske
skupnosti,
– pranje denarja.
– 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).
– Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
3798/S000 - 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:
18. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 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.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 78/07
Ob-18138/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Dornberk, Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk, Slovenija, v roke:
Rednak Ivan, tel. +386/5/301-91-00, e-pošta: group1.ngosdor@guest.arnes.si, faks
+386/301-91-09.
I) Naslov in kontaktna točka, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna oseba: Vilko Šuligoj, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
e-pošta: vilko.suligoj@projekt.si, Anita Lojk,
tel. +386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
e-pošta: anita.lojk@projekt.si.
III) Naslov in kontaktna točka, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; vložišče.
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: menjava strešne kritine iz azbesta
z ustreznejšo, brez posega v strešno konstrukcijo, na objektu OŠ Dornberk.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dornberk.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je menjava
strešne kritine iz azbesta z ustreznejšo,
brez posega v strešno konstrukcijo, na
objektu OŠ Dornberk.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je menjava strešne
kritine iz azbesta z ustreznejšo, brez posega v strešno konstrukcijo, na objektu OŠ
Dornberk.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma v drugi polovici julija
2007, zaključek 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bianco menica za resnost ponudbe, z
menično izjavo in nalogom za plačilo;
– Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti;
– Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, v višini 10% vrednosti izvedenih del.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, morajo podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, v katerem
bodo opredeljene naloge in odgovornosti
posameznega subjekta za izvedbo naročila
(podrobno definirano v razpisni dokumentaciji).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
dela se bodo izvajala v skladu z zakonodajo,
ki opredeljuje ravnanje z nevarnimi odpadki
– azbestna kritina: 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 (Uradni list
RS, št. 60/06).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06).
Dokazila: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika), in pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne
zakonite zastopnike) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
ponudnika in zakonite zastopnike);
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ter
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava;
3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in
ni storil nobene velike strokovne napake iz
področja predmeta javnega naročanja, ki bi
mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in ni storil nobene velike strokovne napake iz področja predmeta
javnega naročanja, ki bi mu bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
4. Ponudnik ima poravnane davke, prispevke za socialno varnost v skladu z za-

konskimi določbami države, kjer ima svoj
sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima svoj sedež, ali določbami
države naročnika in soglasje da lahko naročnik pridobi podatke o tem pri pristojnem
davčnem uradu;
5. Ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih
v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2
ali namerno teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih
informacij, zahtevanih v skladu z določbami
41. do 49. člena ZJN-2 ali namerno teh informacij ni zagotovil;
6. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, pri organu države, v kateri ima
sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Povprečni letni poslovni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2004,
2005, 2006) je znašal najmanj 300.000,00
EUR; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila niso bili blokirani.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
o poslovnih prihodkih v zadnjih treh letih;
2. Ponudnik ima v predhodnih postopkih
javnega naročanja poravnane vse zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo o
poravnanih zapadlih obveznostih do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je v letih 2002, 2003, 2004,
2005 in 2006 različnim naročnikom kvalitetno in pravočasno izvedel minimalno tri
strehe s površino nad 1000 m2.
Dokazilo: seznam referenčnih gradenj v
letih 2002, 2003, 2004, 2005 in 2006, skupaj
s potrdili o pravočasno in kvalitetno opravljenimi deli;
2. Ponudnikovo vodilno tehnično osebje,
to je odgovorni vodja del in vodja gradbišča,
ki bo vključeno v izvedbo naročila, morajo
zadostiti naslednjim minimalnim pogojem:
vodja gradbišča mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju izvedbe objektov, navedenih v Uredbi o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list RS,
št. 33/03, 78/05), priloga 1, točka 1, stavbe;
odgovorni vodja del pa mora zadostiti pogojem iz 77. člena ZGO-1 oziroma v primeru
tuje fizične osebe zadostiti pogojem iz 78.
člena ZGO-1.
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Dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju za vsako od zahtevanih funkcij
tehničnega osebja posebej na priloženem
obrazcu. V primeru tuje fizične osebe je
potrebno priložiti potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/2007-G.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije: 6. 7.
2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu na Projektu d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, na
transakcijski račun št. SI56 0475 0000 0349
833 pri Novi KBM Področje Nova Gorica.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 12.30; Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
– steklena dvorana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Osnovna šola Dornberk
Št. 621-007/2005
Ob-18139/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
2, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, v roke:
mag. Karmen Sadar, tel. +386/1/89-62-770,
e-pošta: Karmen.sadar@smartno-litija.si,
faks +386/1/89-62-773.
Internetni naslov naročnika: www.
smartno-litija.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba elektro in strojnih instalacij v
športni dvorani Šmartno.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Šmartno pri Litiji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba elektro in strojnih instalacij na
objektu nove športne dvorane pri OŠ
Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– elektro instalacije,
– strojne instalacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 8. 2007, zaključek 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe (10%
ponudbene vrednosti) in bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(10% pogodbene cene) in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po mesečnih situacijah
in zaključni situaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):
– Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja.
– Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni
v katerem koli podobnem položaju.
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
– Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
– Ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.
Pogoj za priznanje sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2):
– Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2):
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2006 so bili najmanj enaki kot je njegova ponudbena vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima ustrezne reference:
– S strani investitorja potrjene reference
za izvedbo elektro in strojnih instalacij v
zadnjih 5 letih, vrednost posameznega projekta mora biti najmanj 100.000 EUR z DDV
(pogoj za priznanje sposobnosti so vsaj tri
potrjene reference).
Odgovorni vodja del ima ustrezne reference:
– dokazila, da so odgovorni vodje del
ustrezno kvalificirani.
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:
prejem zahtevka do 3. 8. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Št. transakcijskega računa, na katerega
ponudniku
nakažejo
plačilo:
01394-0100000193, s pripisom (namen):
RD za javni razpis Športna dvorana Šmartno.
Interesenti lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo v tiskani obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 12. uri; Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-18142/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
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tel. 07/393-92-16, v roke: Danica Okleščen,
e-pošta: danica.oklescen@novomesto.si,
faks 07/393-92-12.
Internetni naslov naročnika: http://www.
novomesto.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: adaptacija vrtca Ciciban.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrtec
Ciciban, Ragovska 18, 8000 Novo mesto.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zaradi dotrajanosti objekta se le-ta v celoti
prenovi. Prenova se bo izvajala v treh funkcionalno zaključenih sklopih. V I. fazi se
bodo izvajala GOI dela v ocenjeni vrednosti
260.000 EUR, preostali del pa po zagotovitvi potrebnih sredstev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Adaptacija vrtca Ciciban – 1.
sklop
1) Kratek opis: GOI dela za adaptacijo 1.
sklopa vrtca Ciciban.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
3) Količina ali obseg: GOI dela za adaptacijo 1. sklopa vrtca Ciciban.
Ocenjeni stroški brez DDV: 260.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 9.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Adaptacija vrtca Ciciban – 2.
sklop
1) Kratek opis: GOI dela za adaptacijo
2. sklopa vrtca. Dela se bodo izvajala v
letu 2008.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
3) Količina ali obseg: GOI dela za adaptacijo 2. sklopa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 290.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Adaptacija vrtca Ciciban – 3.
sklop
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1) Kratek opis: GOI dela za adaptacijo
3. sklopa vrtca. Dela se bodo izvajala v letu
2008/2009.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
3) Količina ali obseg: GOI dela za adaptacijo 3. sklopa vrtca.
Ocenjeni stroški brez DDV: 500.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost adaptacije celotnega vrtca je ocenjena na 1.050.500 EUR, dela pa se bodo izvajala po fazah, in sicer v treh funkcionalno
zaključenih sklopih vrtca.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,050.500,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 9. 2007, zaključek 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo del,
– izjava o predložitvi bančne 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: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake s 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 je sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
6. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
9. Da nudi najmanj 60-dnevni rok plačila.

IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da zagotavlja, da je vgrajena oprema, opremljena s CE oznako.
11. Da zagotavlja, da ponujena oprema
izpolnjuje strokovne zahteve naročnika.
12. Da nudi v primeru okvare odzivni čas
2 delovna dneva, garancijsko vzdrževanje
min. 3 leta in da nudi nadomestne dele še
najmanj 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.
13. Da v zadnjih treh letih s strani naročnika zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ni bila vnovčena nobena od zahtevanih bančnih garancij.
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: 411-36/2007-2014.
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 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: podračun Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: do 15. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 10. uri; Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
sejna soba II/67.
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: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, pp 704, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dr-kom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Mestna občina Novo mesto
Ob-18195/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.,
Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper, Slovenija,
v roke: Anđelko Čakarun, tel. 041/716-937,
e-pošta: andelko.cakarun@rvk-jp.si,
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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) toki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja vodovoda Tinjan, Urbanci, Badiha.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koper
– okolica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: vzpostavitev
dinamičnega nakupovalnega sistema.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba vseh potrebnih gradbenih in montažnih del na vodovodu Tinjan, Urbanci,
Badiha.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000; dodatni predmet(-i): 45300000,
45400000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela,
– strojno instalacijska dela,
– montažna dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 9. 2007, zaključek 15. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal opravljena
dela do višine 90% pogodbene vrednosti
na osnovi potrjenih začasnih mesečnih situacij, preostalih 10% pa na osnovi potrjene
končne situacije, izstavljene po primopredaji
izvršenih del. Vse situacije bo plačal 60. dan
od potrditve situacije z strani nadzornega
organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v kolikor je ponudnik skupina ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb,
morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka
posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu z zakonodajo naročnika.
Priložiti morajo pogodbo, iz katere je razvidno, katera dela bo opravljal posamezni
izvajalec, kateri izmed njih bo poslovodeči
in da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Naročnik si pridružuje pravico do oddaje
in izvedbe del v dveh ločenih fazah.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):

– Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
v kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja;
– Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni
v katerem koli podobnem položaju;
– Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi;
– Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– Ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.
Pogoj za priznanje sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2):
– Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Izpolnjevanje tega pogoja bo naročnik
ugotavljal za vse udeležence pri ponudbi
(ponudnik, morebitni izvajalci v skupnem poslu, morebitni podizvajalci z deležem > 10%
ponudbene vrednosti).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2):
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2006 so bili najmanj enaki, kot je njegova ponudbena vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti naslednje reference:
Referenčno listo, potrjeno s strani naročnikov, z navedbo najmanj enega ali več vodovodov, ki jih je ponudnik zgradil v zadnjih
6 (šestih) letih ter so v obratovanju in ki imajo za posamezno investicijo obseg najmanj
3.000 m cevovodov iz duktilne litine 100 mm
ali več. Reference morajo vključevati tudi
gradnjo rastežilnikov prostornine 20,00 m3.
Ponudnik oziroma izvajalci v skupni ponudbi bo(do) izvajal(i) dela v vrednosti najmanj 50% skupne ponudbene vrednosti
Odgovorni vodja del ima ustrezne reference:
– da ima izkušnje s področja gradenj vodovoda z gradnjo vodovoda navedeno pod
točko III.2.3.
Od ponudnika se zahteva, da ima ustrezne kadre in je ustrezno tehnično opremljen.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
od 27. 6. 2007 do 3. 8. 2007, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200,00 EUR.
Obvezno predložiti potrdilo o plačilu stroškov dokumentacije ob dvigu razpisne dokumentacije.
Plačilo izvršiti na TRR: 10100 0000 055
382 pri Banki Koper z navedbo: razpisna
dokumentacija za vodovod Tinjan, Urbanci,
Badiha.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 8. 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 8. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 13.15; Rižanski vodovod Koper,
Ul. 15. maja št. 13, Koper.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 10 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma od prejema dodatne
obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15 maja št.
13, 6000 Koper, Slovenija, e-pošta: andelko.cakarun@rvk-jp.si, tel. 041/716-937.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Št. 430-137/2007
Ob-18200/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za gospodarstvo, tel. 02/881-21-10, v roke: Lidija Požgan, e-pošta: lidija.pozgan@slovenj-gradec.si, faks 02/881-21-18.
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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pripravljalna dela za vzpostavitev
poslovne cone Ozare – I. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: I.
faza – pripravljalna dela za vzpostavitev
Poslovne cone Ozare.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233140.
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: prometno komunalno ureditev.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2,000.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo;
– izjava banke, da bo izdala garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
– ustrezna pogodba;
– ostalo glej razpisna dokumentacija.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kazenskega dejanja
v zvezi s podkupovanjem; zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
– podrobneje glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni dohodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh letih mora znašati najmanj toliko, kolikšna je ponudba;
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnosti najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnostih
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti po
nudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
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(dokazilo: izjava o poravnanih zapadlih
obveznostih);
– podrobneje glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila (dokazilo: izjava ponudnika,
seznam strokovnega kadra in razpoložljive
opreme);
– ponudnik je v zadnjih petih letih izvedel
dva podobna objekta, vsakega v vrednosti
nad 1 mio EUR (dokazilo: izjava ponudnika,
seznam podobnih del);
– ponudnik je sposoben vsaj 50% del
izvesti z lastnimi delavci (dokazilo: izjava
ponudnika);
– odgovorni vodja del ima najmanj 5 let
delovnih izkušenj z vodenjem del (dokazilo:
izjava ponudnika o referencah odgovornega
vodja del;
– ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev (dokazilo: izjava
ponudnika);
– podrobneje glej razpisno dokumentacijo.
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: 403-137/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 8. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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 1. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 12. uri; sejna soba Mestne občine
Slovenj Gradec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki 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: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): sredstva I. javnega razpisa za
prednostno usmeritev »Regionalno razvojni
programi« v okviru operativnega programa
krepitve regionalno razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»razvoj regij« – projekt delno financira EU,
evropski sklad za regionalni razvoj »naložba
v vašo prihodnost«.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 961-12/2007
Ob-18201/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna točka:
Jana Šušteršič-Kobal, tel. +386/1/474-56-61,
e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si. v roke: Jana
Šušteršič-Kobal, faks +386/1/474-52-12,
Internetni naslov naročnika: www.
zpiz.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbeno obrtniška dela ter dobava
in montaža notranje opreme za centralo,
območne enote in izpostavi ZPIZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Poslovna stavba ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, Poslovna stavba ZPIZ, Trg OF 12,
Ljubljana, OE Novo mesto, Novi trg 9, Novo
mesto, OE Kranj, Stara cesta 11, Kranj, Izpostava Jesenice, Ulica Maršala Tita 73,
Jesenice, OE Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4, Ravne na Koroškem, Izpostava
Velenje, Prešernova 7, Velenje, OE Murska
Sobota, Kocljeva 12d, Murska Sobota.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška dela ter dobava in
montaža notranje opreme za centralo,
območne enote in izpostavi ZPIZ.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45400000, 45350000, 45310000,
45430000, 45442100, 45421000, 45422000,
36100000, 36121000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Gradbeno obrtniška dela ter dobava in montaža notranje opreme v poslovnih stavbah ZPIZ v Ljubljani ter OE Novo
mesto
1) Katek opis: gradbeno obrtniška dela
ter dobava in montaža notranje opreme v
poslovnih stavbah ZPIZ v Ljubljani ter OE
Novo mesto.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36121000.
3) Količina ali obseg: zaključna, rušitvena, zidarska, mavčno kartonska, mizarska,
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kamnoseška, slikopleskarska, tlakarska
dela, strojne instalacije, dobava in montaža
notranje opreme.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Gradbeno obrtniška dela ter
dobava in montaža notranje opreme v OE
Kranj in izpostavi Jesenice
1) Kratek opis: gradbeno obrtniška dela
ter dobava in montaža notranje opreme v
OE Kranj in Izpostavi Jesenice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36121000.
3) Količina ali obseg: preddela, rušitvena, betonska, zidarska, tesarska, mizarska,
keramičarska, slikopleskarska, tlakarska,
strojne instalacije (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije), dobava in montaža notranje opreme.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Gradbeno obrntiška dela ter
dobava in montaža notranje opreme v OE
Ravne na Koroškem ter gradbeno obrtniška
dela v Izpostavi Velenje
1) Kratek opis: gradbeno obrtniška dela
ter dobava in montaža notranje opreme v
OE Ravne na Koroškem ter gradbeno obrtniška dela v Izpostavi Velenje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet,
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36121000.
3) Količina ali obseg: gradbena dela, elektro in strojne instalacije ter dobava in montaža notranje opreme.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Gradbeno obrtniška dela ter
dobava in montaža notranje opreme v OE
Murska Sobota
1) Kratek opis: gradbeno obrtniška dela
ter dobava in montaža notranje opreme v
OE Murska Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36121000.
3) Količina ali obseg: rušitvena, zidarska,
mavčno kartonska, alu dela in pvc okna,
kleparska, mizarska, keramičarska, tlakarska, slikopleskarska dela, spuščeni strop,
vodovodne instalacije, elektro instalacije in
dobava ter montaža notranje opreme.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Gradbeno obrtniška dela ter dobava in montaža notranje opreme v poslovnih stavbah ZPIZ v Ljubljani ter OE Novo
mesto: zaključna, rušitvena, zidarska, mavčno kartonska, mizarska, kamnoseška, slikopleskarska, tlakarska dela, strojne instalacije, dobava in montaža notranje opreme.
2. sklop: Gradbeno obrtniška dela ter
dobava in montaža notranje opreme v OE
Kranj in Izpostavi Jesenice: preddela, ruši-

tvena, betonska, zidarska, tesarska, mizarska, keramičarska, slikopleskarska, tlakarska, strojne instalacije (centralno ogrevanje,
vodovodne instalacije), dobava in montaža
notranje opreme.
3. sklop: Gradbeno obrtniška dela ter
dobava in montaža notranje opreme v OE
Ravne na Koroškem ter gradbeno obrtniška dela v Izpostavi Velenje: gradbena dela,
elektro in strojne instalacije ter dobava in
montaža notranje opreme.
4. sklop: Gradbeno obrntiška dela ter
dobava in montaža notranje opreme v OE
Murska Sobota: rušitvena, zidarska, mavčno
kartonska, alu dela in pvc okna, kleparska,
mizarska, keramičarska, tlakarska, slikopleskarska dela, spuščeni strop, vodovodne
instalacije, elektro instalacije in dobava ter
montaža notranje opreme.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer:
za 1. sklop: v višini 11.000,00 EUR, z
veljavnostjo do 15. 11. 2007
in/oziroma
za 2. sklop: v višini 5.000,00 EUR, z veljavnostjo do 15. 11. 2007
in/oziroma
za 3. sklop: v višini 2.000,00 EUR, z veljavnostjo do 15. 11. 2007
in/oziroma za
4. sklop: v višini 5.000,00 EUR, z veljavnostjo do 15. 11. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, ki
mora veljati do 4. 1. 2008 in garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, v višini
9% od vrednosti pogodbe z vključenim DDV,
ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi, in jo
bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Rok plačila za gradbeno obrtniška dela
in vgrajen material na posamezni lokaciji je
60 dni od dneva prejema računa, ki ga bo
izvajalec izstavil po podpisu primopredajnega zapisnika.
Rok plačila za dobavljeno in montirano
notranjo opremo na posamezni lokaciji je 30
dni od dneva prejema računa, ki ga bo izvajalec izstavil po podpisu primopredajnega
zapisnika po končani dobavi in montaži.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s
katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence.
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2. lzjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence fizičnih oseb.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Potrdilo poslovne banke, pri kateri
ima ponudnik odprt transakcijski račun, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo potrdila ni imel blokiranih sredstev
na transakcijskem računu. Potrdilo poslovne banke na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od enega meseca. Kolikor ima
ponudnik več transakcijskih računov, mora
predložiti potrdila poslovnih bank za vse
transakcijske račune.
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. lzjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. I.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega
revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila in da ni dal zavajajočih
podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
2. Referenčna lista ponudnika z navedbo vsaj 3 različnih naročnikov, pri katerih je
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
predmetnega javnega naročila izvajal gradbeno obrtniška dela, primerljiva s predmetom tega javnega naročila, skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov.
3. Podizvajalci:
Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci, oziroma:
– seznam podizvajalcev;
– izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Skupna ponudbena cena
2. Skupna garancijska doba
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-12/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 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: 19. 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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 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.
Vsa dela morajo biti zaključena do
15. 12. 2007.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-18263/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Janez Kraner, tel. 03/565-43-60,
e-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si, faks
03/564-40-41.
Internetni naslov naročnika: www.
hrastnik.si/obcina.
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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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev potoka bela od km 0,680
do 0,980.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev potoka bela od km 0,680 do
0,980.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45246100.
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: 231.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– izjava o izdaji bančne 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: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava o registraciji podjetja za dejavnost, katere predmet je v razpisu;
2. izjava ponudnika, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanja
v zvezi:
– s hudodelskim združevanjem,
– s podkupovanjem,
– s goljufijo ali poslovno goljufijo,
– z goljufijo zoper finančne interese
evropske skupnosti v smislu 1. člena konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja;
3. izjava, da ponudnik ni uveden oziroma
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih
razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju;
4. izjava, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
5. izjava, da ima ponudnik potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je

predmet naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. izjava, da je povprečni letni prihodek
ponudnika oziroma vsakega izvajalca, ki
nastopa v skupni ponudbi (brez podizvajalcev), v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004,
2005) ni nižji od trikratne vrednosti njegove
ponudbe (z DDV);
7. izjava, da transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed izvajalcev
v ponudbi (partner, podizvajalec) v zadnjih
šestih mesecih pred objavo tega naročila ni
bil blokiran;
8. izjava ponudnika (ali partnerja pri skupni ponudbi), da ima zagotovljena lastna
likvidna sredstva v višini polovičnega zneska celotnega obračuna ali možnost najetja
kredita v enakem znesku;
9. izjava ponudnika oziroma izvajalca, ki
nastopa v ponudbi (partner, podizvajalec),
da ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
10. izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila;
11. podatki o vodilnem tehničnem osebju (odgovorni vodja del mora biti član IZS,
strokovni izpit za odgovorno vodenje del,
odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu);
12. potrdilo o referenčnem delu (ponudnik ali partner ali podizvajalec je v obdobju
zadnjih treh letih izvedel najmanj dva istovrstna posla, kot je predmet naročila);
13. izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete;
14. drugi pogoji.
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: 430-23/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 11. uri; Hrastnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe, prisotne na odpiranju
lahko dajejo izjave, če se izkažejo 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: po pooblastilu MOP, ki izhaja iz 2. člena Sporazuma o
medsebojnih razmerjih pri ureditvi potoka
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Bela z dne 10. 5. 2007, je Občina Hrastnik
pooblaščena za izvedbo postopka izbora
izvajalca za ureditev potoka Bela od km
0,680 do 0,980.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Občina Hrastnik
Ob-18289/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina
Kozje, tel. 03/800-14-00, v roke: Andreja
Reher, e-pošta: obcina.kozje@siol.net, faks
03/800-14-16.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– 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 181050 Kozje–Vetrnik–Gorjane.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kozje–Vetrnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija LC 181050 Kozje–Vetrnik–Gorjane.
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 181050 Kozje–Vetrnik–Gorjane.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 8. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.
Višina garancije je določena v razpisni
dokumentaciji.
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: pogodba.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z Zakonom o javnem naročanju in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z Zakonom o javnem naročanju in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 70,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Kozje št. – 01251-0100003805, sklic
00 75507-714100-2007 – dokazilo o plačilu
s pripisom: Rekonstrukcija LC 181050.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pooblastila.
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): operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013.
VI.3) Dodatne informacije: projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V primeru, da
se sredstva iz evropskega sklada ne bodo
pridobila, se projekt ne bo izvedel.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Občina Kozje
Št. 430-115/2007-2
Ob-18291/07
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/.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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 kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava kabelske povezave med
TP1 in TP2 v Vojašnici Ivan Cankar – Vrhnika.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhnika.
Šifra NUTS: SI100.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava kabelske povezave med TP1 in
TP2 v Vojašnici Ivan Cankar – Vrhnika.
III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
III.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
III.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 40 koledarskih dneh od dneva
uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
2.500 €,
– 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% od celotne pogodbene vrednosti z
DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna
oseba,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična
oseba – zakoniti zastopnik,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravna oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe.
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;
– cenik kalkulativnih elementov.
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-74/2007-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 ob predhodni
najavi s pooblastilom o zastopanju ponudnika do 9. 8. 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: 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 6. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 8.
2007 ob 13. 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.
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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: Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN
– UPB4; Uradni list RS, št. 26/07).
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18292/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Samo Mlinar, tel. 01/709-06-10, v roke: Samo
Mlinar, e-pošta: samo.mlinar@cerknica.si,
faks 01/709-06-33.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste, vodovoda in
mostu na lokalni cesti Žerovnica – Gorenje
jezero.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija ceste, vodovoda in mostu na lokalni cesti Žerovnica – Gorenje
jezero.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45454000.
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, vodovoda in mostu na lokalni cesti Žerovnica – Gorenje jezero.
Ocenjena vrednost brez DDV: 554.430,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
25 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 27.700,00 € (5% od ocenjene vrednosti investicije) z veljavnostjo do veljavnosti
opcije ponudbe oziroma do 15. 10. 2007.
Naročnik bo neizbranim gospodarskim sub
jektom takoj po izbiri najugodnejšega gospodarskega subjekta vrnil finančno garancijo, izbranemu gospodarskemu subjektu pa

šele ob vročitvi garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih
zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila.
Gospodarski subjekt mora predložiti v
ponudbi tudi ostale v pogodbi in razpisni
dokumentaciji zahtevane izjave za zahtevane garancije:
– Originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
ki jo bo izbrani gospodarski subjekt ob podpisu pogodbe (oziroma najkasneje v 5 dneh
od podpisa pogodbe) dostavil naročniku;
– Originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani gospodarski subjekt dostavil naročniku ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika
v roku 60 dni od datuma izstavitve situacije,
v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podpisana in žigosana izjava gospodarskega
subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
navodil za izdelavo ponudbe in sprejemu
pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR-4),
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
– Dokazilo: podpisana in žigosana izjava
o plačilnih pogojih gospodarskega subjekta
(OBR-6), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, da nudi 60 dnevni plačilni rok.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih
izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in
priimka odgovornega vodje del, za katerega
je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici ter
potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z navedbo delovnih izkušenj te
osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega
razmerja med ponudnikom in to osebo (gospodarski subjekt sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.);
– Referenčna lista gospodarskega sub
jekta in potrjene reference (kot posebna priloga) pri izvedbi objektov komunalne infrastrukture v zadnjih dveh letih;
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– Podpisana in žigosana izjava o garanciji za vsa izvedena dela in odpravi napak v
garancijski dobi (OBR-9), ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-1-6/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50.00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Cena razpisne dokumentacije je 50,00 €
brez DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun SI56 0121-3010-0002-563.
Prevzem dokumentacije na podlagi predložitve dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 8. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 8.
2007 ob 12. uri; Občina Cerknica – sejna
soba, Cesta 4. maja 53, Cerknica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; gospodarski subjekti, s pooblastilom, ki so pravočasno oddali ponudbo
naročniku.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; investicija »rekonstrukcija ceste, vodovoda in mostu na lokalni cesti Žerovnica
– Gorenje jezero« se sofinancira iz nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. 01/369-52-00, faks
01/369-66-59.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji
postopkov javnega naročanja (Uradni list
RS, št. 99/04 ZRPJN-UPB2, št. 61/05 ZRPJN-C in št. 95/2005 ZRPJN-UPB3) vloži
vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za
dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da
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 ob vložitvi zahtevka vplačati takso na
žiro račun pri Ministrstvu za finance, št. SI56
0110-0100-0358-802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o
reviziji postopkov javnega naročanja v znesku EUR.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko
ponudnik vloži zahtevo za revizijo v dese-

tih dneh od prejema obvestila o dodelitvi
naročila.
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za
revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za
finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku
po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim
potrdilom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Občina Cerknica
Št. 41101-24/2007 040524
Ob-18293/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jolanda Bizjak za vrtce, Ferdo Jehart za šole, tel. 02/220-13-14,
02/220-13-15, faks 02/220-12-93.
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: obnova streh na objektih vrtcev
in osnovnih šol na področju Mestne občine
Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava salonitne kritine streh s pločevinasto kritino.
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: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vrtec Borisa Pečeta, enota Tomšičeva, Tomšičeva ul. 32, Maribor.
1) Kratek opis: nadomestitev odtujenih
žlebov in odtočnih cevi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba kleparskih
del.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.800,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 7. 9. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Vrtec Borisa Pečeta, enota Košaki, Krčevinska ul. 10, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: 500 m2 kritine.
Ocenjeni stroški brez DDV: 19.000,00
EUR.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 11. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Vrtec Otona Župančiča, enota
Mehurčki, Ul. Arnolda Tovornika 12, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: menjava 400 m2
salonitne kritine, krpanje 500 m2 bakrene
strehe.
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek: 30. 11. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Vrtec Pobrežje, enota Kekec, Ul.
Štrauhovih 50, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 1300 m2...
Ocenjeni stroški brez DDV: 52.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 11. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Vrtec Pobrežje, enota Čebelica,
Malečnik 52, Malečnik
1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 280 m2.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11.700,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 11. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Vrtec Studenci, enota Iztokova,
Žabotova ul. 10, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 630 m2.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23.600,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 11. 2007.
Sklop št. 7
Naslov: Vrtec Studenci, enota Limbuš,
Šolska ul. 25-27, Limbuš
1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 900 m2.
Ocenjeni stroški brez DDV: 37.700,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 11. 2007.
Sklop št. 8
Naslov: Vrtec Tezno, enota Pedenjped,
Ulica heroja Nandeta 3, Maribor
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1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 1200 m2.
Ocenjeni stroški brez DDV: 47.300,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 9. 2007.
Sklop št. 9
naslov: Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Mladinska 13, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava opečne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 270 m2.
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.300,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 11. 2007.
Sklop št. 10
Naslov: Osnovna šola Malečnik, Malečnik 10, Malečnik
1) Kratek opis: zamenjava salonitne kritine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 400 m2.
Ocenjeni stroški brez DDV: 18.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 11. 2007.
Sklop št. 11
Naslov: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš
1) Kratek opis: obnova opečne kritine
nad kuhinjo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: kritina 60 m2.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.400,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 14. 9. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
streh na objektih vrtcev in osnovnih šol.
Ocenjena vrednost brez DDV: 264.300,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva garancija za resnost ponudbe, izjava banke za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti, izjava banke za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila:
pristojbina za JR-obnova streh.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 12. uri; klet sejna soba Mestne
občine Maribor.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Mestna občina Maribor
Št. 41101-23/2007 040524
Ob-18294/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jolanda Bizjak za vrtce, Ferdo Jehart za šole, tel. 02/220-13-14,
02/220-13-15, faks 02/220-12-93.
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: zamenjava oken na objektih osnovnih šol in vrtcev na področju Mestne občine
Maribor.
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:
zamenjava oken na objektih osnovnih
šol in vrtcev na področju Mestne občine
Maribor.
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: da.
Sklop št. 1
Naslov: OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva
4, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava oken.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: zamenjava oken.
Ocenjeni stroški brez DDV: 58.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 10. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31,
Maribor
1) Kratek opis: zamenjava oken.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: zamenjava oken.
Ocenjeni stroški brez DDV: 56.600,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 10. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: OŠ Maksa Durjave, Ruška 15,
Maribor
1) Kratek opis: zamenjava oken.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: zamenjava oken.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.700,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 10. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: OŠ Janka Padežnika, Iztokova
6, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava oken.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: zamenjava oken.
Ocenjeni stroški brez DDV: 58.400,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 10. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: OŠ Angela Besednjaka, Celjska
ulica 11, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava oken.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: zamenjava oken.
Ocenjeni stroški brez DDV: 10.900,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 10. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 6, Maribor
1) Kratek opis: zamenjava oken.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(cpv): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: zamenjava oken.
Ocenjeni stroški brez DDV: 27.000,00
EUR.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 10. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava oken na objektih osnovnih šol in vrtcev na področju Mestne občine Maribor.
Ocenjena vrednost brez DDV: 214.100,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke za
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.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. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20.00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila:
pristojbina za JR-zamenjava oken.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 9. uri; klet, sejna soba Mestne občine Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Mestna občina Maribor
Ob-18297/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-32, v roke: Darja Anzeljc,
e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si, faks
05/302-12-71.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Edil
Inženiring d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc,

e-pošta: em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Edil Inženiring d.o.o., Nova Gorica,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc,
e-pošta: em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: lokalna cesta med državno cesto
R2-444 Ajševica–Nova Gorica in območjem
ureditvenega načrta centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Nova
Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
voziščna konstrukcija, odvodnjavanje,
oprema ceste.
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: cestna
infrastruktura.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 13. 8. 2007, zaključek 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami z plačilnim
rokom 60 dni od prejema oziroma potrditve
situacije do višine 90% pogodbene vrednosti. razliko do pogodbene vrednosti pa v 60
dneh po uspešni primopredaji del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 344-01-51/00.
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 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60.00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Nova
KBM št. 04750-0000515412.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do 9.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 10. uri, Mestna občina Nova Gorica
– steklena dvorana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; prvi javni razpis za prednostno
usmeritev »regionalni razvojni program« v
okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-18298/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Nova Gorica: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-31, v roke: Stojan Vičič,
e-pošta: stojan.vicic@nova-gorica.si, faks
05/302-12-71.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Edil
inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc,
e-pošta:em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc,
e-pošta: em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zajem in sežig odlagališčnega pli-
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na na centru za ravnanje z odpadki Nova
Gorica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Nova
Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zajem in sežig odlagališčnega plina in
izgradnja jaškov za aktivno odplinjevanje
deponijskega telesa.
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: zajem
in sežig odlagališčnega plina.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 8. 2007, zaključek 15. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za kvalitetno izvedbo posla, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunal z mesečnimi situacijami z plačilnim
rokom 60 dni od prejema oziroma potrditve
situacije s strani nadzora do višine 90% pogodbene vrednosti. razliko do pogodbene
vrednosti pa v 60 dneh po uspešni primopredaji izvedenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano 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: 352-01-23/2004.
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 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60.00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Nova
KBM št. 04750-0000515412.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do 9.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 11. uri; Mestna občina Nova Gorica
– steklena dvorana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-18299/07
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): 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: R3-705/1431 Ured Ruše (Mariborska–Falska c.): krožišče in izvedba tretjih
zavijalnih pasov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1431 cesta R2-435 Maribor–Ruše.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
R3-705/1431 Ured Ruše (Mariborska–Falska c.): krožišče in izvedba tretjih zavijalnih pasov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233128.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
R3-705/1431 Ured Ruše (Mariborska–Falska c.): krožišče in izvedba tretjih zavijalnih
pasov.
Ocenjena vrednost brez DDV: 583,333.33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 8. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 8. 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: 6. 8.
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:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Ob-18300/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-83-36,
irena.skubic@gov.si, faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): 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: sanacija treh plazov “Straža” in
rekonstrukcija ceste R3-700/1273 Oplotnica–Ložnica v km 3,580.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1273 cesta R3-700 Oplotnica–Ložnica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija treh plazov “Straža” in rekonstrukcija ceste R3-700/1273 Oplotnica–
Ložnica v km 3,580.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
45453100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija treh plazov “Straža” in rekonstrukcija
ceste R3-700/1273 Oplotnica–Ložnica v km
3,580.

Ocenjena vrednost brez DDV: 460.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 3. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
lII.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).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 8. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 8. 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: 6. 8.
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:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Ob-18372/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Nataša Čož, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: blanka.pušnik@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3531-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri gradnji pritličnega prizidka
nad delom objekta TRT (Trakt radio terapije) in preureditev dela kleti za Onkološki inštitut Ljubljana 1. faza
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.21.51.30-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri gradnji pritličnega prizidka nad
delom objekta TRT (Trakt radio terapije) in
preureditev dela kleti za Onkološki inštitut
Ljubljana 1. faza.
II.2.2) Opcije: opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: vsa dela v opisu vsebine navede-
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nega javnega naročila se bodo izvajala v
času, ki bo ob pričetku gradbenih in obrtniških predvsem pa instalacijskih del usklajen
s strokovnim delom medicinskih strokovnjakov v podzemnem delu objekta TRT OIL 1.
faza in prilagojen urniku slikanja pacientov.
Investitor priporoča ogled bodočega gradbišča pred oddajo ponudb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek 6 mesecev od oddaje naročila, začetek 15. 6. 2007 in/ali konec 15. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi, drugi in tretji odstavek
ZJN-2.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 44. člen, prvi in
drugi odstavek ZJN-2.
Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja:
Ponudnik mora predložiti:
1. Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti javnega
naročila.
Naročnik bo vnovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe v naslednjih primerih:
A) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v
ponudbi ali
B) če ponudnik, ki ga je naročnik v času
veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
– ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe
v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
– ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za pravočasno in kvalitetno
izvedbo posla v skladu z določbami navodil
ponudnikom.
Bančna garancija mora biti predložena
v originalu.
Bančna garancija mora veljati za čas veljavnosti ponudbe + 10 dni.
2. a) Izjavo banke, da bo ponudnik zagotavljal ustrezno obliko finančnega zavarovanja za čas trajanja pogodbe to je bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno
izvedbo posla.
Izbrani kandidat, ki bo uspel na razpisu
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe, najkasneje pa v 8. delovnih dneh
po podpisu, kot pogoj za veljavnost pogodbe,
naročniku izročiti bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo posla v višini
10% od končne pogodbene cene, ki jo lahko
naročnik unovči v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da predmet pogodbe ni dobavljena v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
napak pri dobavi in montaži predmeta pogodbe;
če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi
ponudnikove zamude z dobavo za več kot
10 dni;
če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
drugih razlogov, predvidenih v pogodbi.
Bančna garancija za kvalitetno izvedbo
posla mora veljati do predložitve bančne ga-
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rancije za odpravo napak v garancijski dobi,
najmanj pa za čas trajanja pogodbe + 30 dni
od podpisa pogodbe.
b) Izjavo banke, da bo ponudnik zagotavljal ustrezno obliko finančnega zavarovanja za čas garancijske dobe, to je bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
ob primopredaji naročniku izročiti bančno
garancijo za zavarovanje garancijskih obveznosti v višini 10% od končne pogodbene
cene, veljavno še 30 dni po preteku garancijskega roka.
Naročnik lahko garancijo za zavarovanje
garancijskih obveznosti unovči, če ponudnik
ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v
rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.
Bančna garancija za izvajanje garancijskih obveznosti mora veljati od dneva primopredaje in še 30 dni po preteku garancije.
c) Izjavo prvovrstne banke, da bo ponudniku izdala bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti, skladno s 5.čl. Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov, v višini 10% končne pogodbene cene, ki jo bo izbrani ponudnik predložil
najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe
in sicer za zavarovanje plačila obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti, skladno s 5. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov, mora veljati za čas trajanja pogodbe + 90 dni.
3. Izkaz sposobnosti ponudnika na podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99, 64/01);
a) izjava-zaveza ponudnika;
b) poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 45. člen, prvi in drugi odstavek
ZJN-2.
Dokazila ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, kar dokazuje z naslednjim:
1. seznam najvažnejših izvedenih gradenj (gradbenih, obrtniških, instalacijskih del
izvedenih na zahtevnih objektih zadnjih 5
(petih) letih pred datumom, določenim za
javno odpiranje ponudb, z navedbo vrednosti pogodb, datumi sklenitev pogodb in navedbo investitorjev, ki morajo dokazilo v obliki potrdila žigosati in podpisati in sicer:
– najmanj pet zaključenih gradenj (gradbenih, obrtniških, instalacijskih del) v zadnjih
5 letih pred datumom določenim za javno
odpiranje ponudb, katerih skupna vrednost
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je
najmanj enaka vrednosti 3.500.000,00 EUR,
izvedenih na zahtevnih objektih,
2. seznam – navedbo tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila,
z navedbo kvalifikacij vodstvenega osebja,
ki morajo biti v skladu s predpisi o graditvi
objektov,
3. izjava ponudnika o razpolaganju z
ustrezno mehanizacijo in opremo za izvedbo predmeta javnega naročila.
Obrazec D 08 in njegove priloge:
Reference ponudnika oziroma izvajalca
v skupnem nastopu v zadnjih 5 letih
Potrdilo o referencah – naročnika kot
investitorja.

Reference odgovornega vodje del v zadnjih 5 letih.
Potrdilo o referencah – naročnika kot
investitorja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2007 od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure na Ministrstvu za zdravje; Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2007 ali 41 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2007
ob 13. uri, velika sejna dvorana, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: investitor obvešča zainteresirane kandidate, da bo organiziran ogled bodočega gradbišča 29. 6
2007 od 10. do 12. ure. Ogled bo vodila
predstavnica investitorja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 6. 2007.
Ministrstvo za zdravje
Ob-18373/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, Slovenija, v roke: Bojan Grus, e-pošta:
komunala@starse.si, tel. 02/686-48-00, faks
02/686-48-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja poslovno stanovanjskega objekta, zdravstvenega doma, lekarne
in 15-ih stanovanj, po sistemu pogodba
ključ v roke.
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II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Starše.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– v pritličju sta predvidena zdravstveni
dom, lekarna in stanovanje za invalide;
– v I. nadstropju je predvidenih sedem
stanovanj, katerih izgradnjo financira Medobčinski stanovanjski sklad;
– v mansardi je predvidena izgradnja
sedmih stanovanj za trg. Ta stanovanja bo
izvajalec zgradil na svoje stroške in poravnal
Občini Starše sorazmeren del stroškov zemljišča in komunalne ureditve zemljišča.
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:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojne napeljave in oprema,
– elektro naprave, napeljave in oprema.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Garancija za resnost ponudbe (bančna
garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 10.000 €;
– Original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 8% pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec;
– Original izjavo banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznost 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:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-

janj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika;
2. Da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja
sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika;
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika;
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika;
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika;
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika;
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora

Št.

55 / 22. 6. 2007 /

Stran

4851

predložiti toliko potrdil kot ima računov. Potrdilo ne sme starejše od 30 dni od datuma
določenega za oddajo ponudbe.
9. Da nudi najmanj 60 dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
10. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik predloži lastni seznam strokovnega kadra.
11. Da je ponudnik v letih 2003 do 2007
(kot rok se šteje dokončanje objekta) sam
ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena
dela na najmanj petih objektih, od tega vsaj
treh stanovanjskih in predloži priporočilo o
strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost
primerljivih objektov mora znašati najmanj 1
mio € za posamezni objekt.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočila;
12. Da je ponudnik usposobljen vsaj 40%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 40% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju;
13. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje 3 objektov v zadnjih
petih letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference;
14. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v roku 12. mesecev po podpisu pogodbe
in uvedbe v delo, vključno do pozitivnega
tehničnega pregleda.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe;
15. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora;
16. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del;
17. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev;
18. Da 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.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

85
15

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne .
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje. 31. 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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 11.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
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: dvig dokumentacije možen v času uradnih ur.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana , Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Občina Starše
Št. 374/2007
Ob-18376/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dušan Strašek, tel. 03/56-34-810,
e-pošta: dusan.strasek@trbovlje.si, faks
03/56-27-986.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija LC 423 296 na odseku Medvednica–Vrhe, Trbovlje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhe
(Trbovlje).
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste ca. 640 m.
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: široki
odkop zemljine, izdelava drenaž, odvodnjavanje, vgrajevanje tampona, asfaltiranje cestišča in muld.
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Ocenjena vrednost brez DDV: 120.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračun Občine Trbovlje.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Izjava ponudnika, da ima v preteklosti vse poplačane obveznosti do podizvajalcev.
6. Mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila.
7. Izjavo, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov Komisije za pre-

prečevanje korupcije, ki ne smejo poslovati
z naročniki (28. člen ZPKor).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
3. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
4. Ustrezna struktura virov in sredstev ter
kapitalska struktura.
Dokazilo: zaključni račun za leto 2006.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del po pogodbi, in sicer na samem gradbišču in izven njega, vključno z delovodji.
2. Reference ponudnika: izvedena dela
po naravi in obsegu podobnih del kot glavni
izvajalec, in sicer v zadnjih petih letih.
3. Spisek pogodb v izvajanju z navedbo
obsega, predmeta in predvidenega zaključka izvedbe pogodbenih obveznosti.
4. Glavne podatke izvajalčeve opreme.
Ponudnik naj navede glavno gradbeno
opremo (vozila, stroji in naprave), kije nujno potrebna za izvajanje del za katerega
je predložil ponudbo. Ponudnik naj označi
tip, starost... in ali so v njegovi lasti oziroma
bodo na voljo na kak drug način.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-7/07 0401.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
men nakazila: razpisna LC Medvednica–
Vrhe.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 12. uri; mala sejna soba, ll. nadstropje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Občina Trbovlje
Št. 373/2007
Ob-18377/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dušan Strašek, tel. 03/56-34-810,
e-pošta: dusan.strasek@trbovlje.si, faks
03/56-27-986.
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: gradnja – vodovod Trbovlje–Gabrsko
visoka cona.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: naselje Gabrsko.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vodovoda v dolžini 1835 m.
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: gradbena in montažna dela na vodovodnem
cevovodu in hišnih priključkih v dolžini ca.
1835 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 151.900,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračun Občine Trbovlje.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Izjava ponudnika, da ima v preteklosti vse poplačane obveznosti do podizvajalcev.
6. Mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila.
7. Izjavo, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov Komisije za preprečevanje korupcije, ki ne smejo poslovati
z naročniki (28. člen ZPKor).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
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Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
3. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
4. Ustrezna struktura virov in sredstev ter
kapitalska struktura.
Dokazilo: zaključni račun za leto 2006.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del po pogodbi, in sicer na samem gradbišču in izven njega, vključno z delovodji.
2. Reference ponudnika: izvedena dela
po naravi in obsegu podobnih del kot glavni
izvajalec in sicer v zadnjih petih letih.
3. Spisek pogodb v izvajanju z navedbo
obsega, predmeta in predvidenega zaključka izvedbe pogodbenih obveznosti.
4. Glavne podatke izvajalčeve opreme.
Ponudnik naj navede glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in naprave), ki je nujno
potrebna za izvajanje del za katerega je
predložil ponudbo. Ponudnik naj označi tip,
starost... in ali so v njegovi lasti oziroma
bodo na voljo na kak drug način.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 430-6/07 0401.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 70,00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen nakazila: razpisna vodovod Trbovlje–
Gabrsko.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 12. uri; mala sejna soba, II nadstropje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Občina Trbovlje
Št. 375/2007
Ob-18378/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dušan Strašek, tel. 03/563-48-10,
e-pošta: dusan.strasek@trbovlje.si, faks
03/562-79-86.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja – vodovod Trbovlje – priključek za porabnike v Knezdolu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: naselje Knezdol.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vodovoda v dolžini 1050 m.
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: gradbena in montažna dela na vodovodnem
cevovodu in hišnih priključkih v dolžini ca.
1050 m.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
119.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračun Občine Trbovlje.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Izjava ponudnika, da ima v preteklosti vse poplačane obveznosti do podizvajalcev.
6. Mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila.
7. Izjavo, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov Komisije za preprečevanje korupcije, ki ne smejo poslovati
z naročniki (28. člen ZPKor).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje

take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
3. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
4. Ustrezna struktura virov in sredstev ter
kapitalska struktura.
Dokazilo: zaključni račun za leto 2006.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del po pogodbi in sicer na samem gradbišču
in izven njega, vključno z delovodji.
2. Reference ponudnika: izvedena dela
po naravi in obsegu podobnih del kot glavni
izvajalec, in sicer v zadnjih petih letih.
3. Spisek pogodb v izvajanju z navedbo
obsega, predmeta in predvidenega zaključka izvedbe pogodbenih obveznosti.
4. Glavne podatke izvajalčeve opreme.
Ponudnik naj navede glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in naprave), ki je nujno
potrebna za izvajanje del za katerega je
predložil ponudbo. Ponudnik naj označi tip,
starost... in ali so v njegovi lasti oziroma
bodo na voljo na kak drug način.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 430-5/07 0401.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 70,00 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen nakazila: razpisna vodovod Knezdol.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 8. 2007 do
11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 12. uri; mala sejna soba, II. nadstropje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Občina Trbovlje
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Št. 110-1/07
Ob-18406/07
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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o.,Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Šobič, tel. 01/306-82-50,
faks 01/306-82-06, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče.
Internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja AC Lenart – Beltinci; pododsek Cogetinci – Vučja vas; sklop 1: čelna
cestninska postaja Dragotinci in sklop 2:
instalacijska dela pri vodovodu v Občini Sv.
Jurij ob Ščavnici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: izgradnja AC Lenart – Beltinci; pododsek Cogetinci – Vučja vas.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja AC Lenart – Beltinci; pododsek
Cogetinci – Vučja vas; sklop 1: čelna
cestninska postaja Dragotinci in sklop 2:
instalacijska dela pri vodovodu v Občini
Sv. Jurij ob Ščavnici.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110; dodatni predmet(-i): 45232152,
45232151.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izgradnja Čelne cestninske postaja Dragotinci
1) Kratek opis: izgradnja čelne cestninske postaje Dragotinci.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45223200.
3) Količina ali obseg:
Sklop »1«: Izvedba ČCP Dragotinci:
– upravna stavba,
– otoki s kabinami,
– nadstrešnica s pohodnimi kabinami,
– mala čistilna naprava,
– črpališče,
– Elektro, TK, računalniške instalacije,
– strojna oprema (vodovod, ogrevanje,
prezračevanje, plin),

– zunanja ureditev,
– prometna oprema cestninjenja,
– zagotavljanje požarne varnosti.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Instalacijska dela pri izvedbi vodovoda v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici podsistem »A« in podsistem »B«
1) Kratek opis: instalacijska dela pri izvedbi vodovoda v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici podsistem »A« in podsistem »B«.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45232152;
dodatni predmet(-i): 45232151.
3) Količina ali obseg:
Sklop »2« – instalacijska dela pri izvedbi
vodovoda v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici podsistem »A« in podsistem »B« za:
– vodohran Brezje,
– vodohran Sovjak,
– vodohran Videm,
– črpališče Rožički vrh in stolpni vodohran,
– črpališče Terbegovci,
– črpališče Žihlava,
– črpališče Videm,
– cevovod Sv. Jurij »I« etapa (podsistem »A«),
– cevovod S. Jurij »II« etapa (podsistem
»B«).
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 10 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
ČCP Dragotinci in instalacijskih del pri izgradnji vodovoda v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
in sicer:
SKLOP »1«: Izvedba ČCP Dragotinci:
– upravna stavba,
– otoki s kabinami,
– nadstrešnica s pohodnimi kabinami,
– mala čistilna naprava,
– črpališče,
– Elektro,TK, računalniške instalacije,
– strojna oprema (vodovod, ogrevanje,
prezračevanje, plin),
– zunanja ureditev,
– prometna oprema cestninjenja,
– zagotavljanje požarne varnosti.
Sklop »2« – instalacijska dela pri izvedbi
vodovoda v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici podsistem »A« in podsistem »B« za:
– vodohran Brezje,
– vodohran Sovjak,
– vodohran Videm,
– črpališče Rožički vrh in stolpni vodohran,
– črpališče Terbegovci,
– črpališče Žihlava,
– črpališče Videm,
– cevovod Sv. Jurij »I« etapa (podsistem »A«),
– Cevovod Sv. Jurij »II« etapa (podsistem »B«).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini za sklop 1: 109.000,00 EUR in sklop 2:
37.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisana dela se bodo
financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije, kredita EIB VII in finančnega kredita
/obveznic.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji;
– Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku;
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj;
– Izjavo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s
ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli
podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave;
– Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem;
– Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami
države naročnika;
– Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;
– Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik priloži bonitetno informacijo
iz katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 9.600.000,00 EUR
za vsa razpisana dela oziroma za sklop »1«
v višini 7.300.000,00 EUR in za sklop »2«
višini 2.300.000,00 EUR in da ponudnik ni
imel blokiranega računa v obdobju zadnjih
6 mesecev.
– Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v
poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– Izjava banke o možnosti najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji
ali tuje banke v višini 2.920.000,00 EUR za
vsa razpisana dela oziroma: za sklop »1« v
višini 2.430.000,00 EUR in za sklop »2« v
višini 490.000,00 EUR;
– Ponudnik mora v ponudbi predložiti
pooblastilo;
– Ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega

Stran

4856 /

Št.

55 / 22. 6. 2007

naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del;
– Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
petih letih uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, kot sledi:
– Sklop »1« izvedba objekta visokogradnje pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 3.000.000,00 EUR ali
pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti ne
manjši od 1.500.000,00 EUR;
– Sklop »2« izgradnja primarnega vodovoda pri vsaj enem javnem naročilu v
vrednosti ne manjši od 1.000.000,00 EUR
ali pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti
ne manjši od 500.000,00 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in Izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti,
kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za
izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo
del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti
odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot
dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom
77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo betona.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000376.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 250.00 EUR:
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Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Cena posameznega
sklopa znaša za sklop 1: 167,00 EUR in za
sklop 2: 125,00 EUR/sklop 1 + sklop 2 znaša 250,00 EUR. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša za sklop 1: 139,17 EUR in
za sklop 2: 104,17 EUR/sklop 1 + 2: 243,34
EUR. Kupci razpisne dokumentacije iz EU,
so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne
dokumentacije. V primeru, da prevzemnik
ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o
prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 8.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-18509/07
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: R3-726/1322 Obno Črenšovci
– Razkrižje: gradbena dela 1. etapa – Srednja Bistrica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1322 cesta R3-726 Črenšovci – Razkrižje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
R3-726/1322 Obno Črenšovci – Razkrižje: gradbena dela 1. etapa – Srednja Bistrica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
R3-726/1322 Obno Črenšovci – Razkrižje:
gradbena dela 1. etapa – Srednja Bistrica.
Ocenjena vrednost brez DDV: 468.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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;
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– 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);
– Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: 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 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2007 do 8. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe 120 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
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:
12. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 430-0016/2007
Ob-18140/07
Popravek
V javnem razpisu za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Sevnica za leta 2007–2011, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51 z dne 8. 7. 2007,
Ob-16678/07, naročnika Občina Sevnica,
se v oddelku IV.3.3. Pogoji za pridobitev
specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali
opisne dokumentacije črta datum 5. 7. 2007
in se nadomesti z datumom 25. 7. 2007. V
oddelku IV.3.4. Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje se črta datum 5. 7.
2007 do 10. ure in se nadomesti z datumom
25. 7. 2007 do 10. ure.
Občina Sevnica

Št. 2.2.-2435/2007
Ob-18126/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjan Biščak,
tel. +386/1/29-13-340, v roke: Marjan Biščak, e-pošta: marjan.biscak@slo-zeleznice.si, faks +386/1/291-22-27.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava TT vodov s samonosilnim kablom na progi Ortnek – Kočevje in menjava telefonskih oporišč na progi
Grosuplje- Kočevje ter Trebnje -Ljubljana
Rakovnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 05.
Glavni kraj izvedbe: odsek oziroma območje železniške proge Ortnek-Kočevje,
Grosuplje-Kočevje ter Trebnje-Ljubljana
Rakovnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
na obstoječa TK oporišča na odseku pr.
Ortnek-Kočevje je potrebno ponapeti samonosilni medkrajevni kabel TD 33 CP
5x4x1,2 v dolžini 21 km. Izvedba uvodov
kabla v postaji Ribnica in Kočevje in na
vsak dolžinski km montirati priključno
omarico za čuvajski vod. Na odseku proge Grosuplje – Kočevje in Trebnje – Ljubljana Rakovnik se izvede zamenjava določenih dotrajanih TK oporišč z novimi.
Ob menjavi se izvede tudi premontaža
obstoječega samonosilnega kabla in žičnega voda. Dela vključujejo tudi dobavo
potrebnega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64213000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnica za
resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 90 dni od potrditve
začasnih mesečnih situacij.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzame v ponudbi,
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine, nedovoljeno dajanje daril, nedovoljeno sprejemanje daril,dajanje podkupnine, dajanje ali
sprejemanje daril za nezakonito poslovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne
interese EU v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov EU, pranje denarja,
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– letni promet ponudnika v zadnjem letu
mora biti izkazan najmanj v višini 2-kratne
vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: obrazec BON1/P, potrjen računovodski izkaz),
– ponudnik (partner v skupnem nastopu)
ima poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (dokazilo: lastna izjava).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– rok izvedbe 3 mesece po podpisu pogodbe (dokazilo: lastna izjava ponudnika),
– ponudnik je v obdobju zadnjih petih
let pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj 5 podobnih objektov, katerih posamezna vrednost je vsaj 70% (brez DDV)
njegove ponudbene vrednosti (dokazilo: izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije
reference ter potrjene izjave naročnikov o
uspešni izvedbi,
– kadrovske zmogljivosti, ponudnik ima
najmanj 1 dipl. elekt. inž. z najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih objektih in vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS
s pooblastilom za odgovornega vodjo del in
odgovornega vodjo gradbišča za zahtevne
in enostavne objekte in 2 elekt. tehnika z
najmanj 5 let delovnih izkušenj (dokazilo:
izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije
seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
31. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 11. uri, v prostorih Holdinga Slovenske železnice d.o.o., Sekcija SVTK Ljubljana, Trg OF 6/1, Ljubljana, soba 17.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-18128/07
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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: pokojninski zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oblikovanje, tiskanje in dostava
dopisnih listov z glavo za potrebe Zavoda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, OE Celje, Gregorčičeva 5/a,
OE Koper, Pristaniška ulica 12, OE Kranj,
Stara cesta 11, OE Maribor, Sodna ulica
15, OE Murska Sobota, Kocljeva 12d, OE
Murska Sobota, Kocljeva 9, OE Nova Gorica, Kidričeva 13, OE Novo mesto, Novi
trg 9, OE Ravne na Koroškem, Gačnikova
4, Izpostava Jesenice, C. Maršala Tita 73,
Izpostava Trbovlje, Ul. Sallaumines 2, Izpostava Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Izpostava
Velenje, Prešernova 7a.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
oblikovanje, tiskanje in dostava dopisnih
listov z glavo za potrebe Zavoda.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78000000, dodatni predmet(-i): 78122000,
78230000.
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
ocenjena količina vseh 38 različnih dopisnih
listov z glavo je 14.400.000 izvodov.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer v višini 9% od skupne ponudbene
vrednosti ponudnika z vključenim DDV, z
veljavnostjo do 31. 12. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, ki
mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od dneva
prejema računa, ki je izstavljen po posamezni dostavi dopisnih listov z glavo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.
člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo,
s katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence.
2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence fizičnih oseb.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Potrdilo poslovne banke, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo potrdila ni imel blokiranih sredstev na
transakcijskem računu. Kolikor ima 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.
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. lzjava ponudnika o dostavi dopisnih
listov z glavo na naročnikove lokacije.

3. Tehnična specifikacija proizvajalca
papirja, na katerem se bodo tiskali dopisni
listi.
4. Podpisan in žigosan opis materiala
(vrsta in dimenzija papirja, gramatura in vrsta tiska).
5. Izjava proizvajalca papirja o arhivski
kvaliteti in obstojnosti papirja preko 100 let.
6. Originalna podpisana naročilnica za
testiranje papirja.
7. Vzorec – 2.000 kosov izdelanega
dopisnega lista z glavo naročnika po v II.
poglavju razpisne dokumentacije (Predmet
naročila, tehnične značilnosti, kakovost in
opis storitve), priloženem vzorcu s priloženo
tehnično specifikacijo proizvajalca papirja,
na katerem se bodo tiskali dopisni listi ter
podpisan in žigosan opis materiala (vrsta in
dimenzija papirja, gramatura in vrsta tiska).
8. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja rok za oblikovanje, tiskanje in
dostavo na naročnikove lokacije največ 5
dni od prejema naročilnice.
9. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja rok za rešitev reklamacije največ 10 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji.
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: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-13/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 7. 2007 do 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: 10. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 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:
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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:
12. 6. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-18134/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič, Slovenija, tel. 07/35-65-360, v roke:
Jože Butala, e-pošta: obcina.semic@siol.net,
faks 07/35-65-365.
Internetni naslov naročnika: http://www.
semic.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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje gozdnih cest v Občini
Semič od leta 2007 do leta 2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Semič.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
redno vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Semič, skladno z letnim
programom vzdrževanja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2010.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: medsebojni sporazum o
skupnem sodelovanju.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2007 do 10.
ure.

IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Semič.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Občina Semič
Št. 430-9/2007-01501
Ob-18136/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Stijepič, tel.
01/89-38-214, v roke: Mojci Stijepič, e-pošta: solstvo-o.varstvo@obc-kocevje.si, faks
01/89-38-230.
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: opravljanje dnevnih prevozov
učencev v osnovne šole na območju Občine Kočevje v šolskih letih 2007/08, 2008/09
in 2009/10.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Kočevje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v
osnovne šole Občine Kočevje v šolskih
letih 2007/08, 2008/09 in 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.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev se izvajajo kot pogodbeni prevozi
na določenih relacijah. Obseg relacij je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianko menica za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z veljavnostjo
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30. 9. 2007 in izjava ponudnika o predložitvi
bianko menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo opravljene prevoze
plačeval mesečno, v roku 30 dni po prejetju računa, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: skupina gospodarskih
subjektov mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42., 43., 44. in 45. členom ZJN-2 in
izpolniti tudi druge pogoje, ki so določeni z
razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje tudi njegovi
podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam razpoložljivih motornih vozil in voznikov, ki bodo izvajali šolske prevoze in drugi
podatki v skladu z razpisno dokumentacijo.
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: 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: 430-9/2007-1501.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 14. uri; sejna soba Občine Kočevje,
prvo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
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Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-00.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, e-pošta: solstvo-o.varstvo@obc-kocevje.si, tel. 01/89-38-214, faks 01/89-38-230.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Občina Kočevje
Ob-18197/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/477-97-11, v roke: Ivan
Erklavec, e-pošta: jani.erklavec@snaga.si,
faks +386/1/477-97-13.
Internetni naslov naročnika: http://www.
snaga.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Snaga,
d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): pojasnila o
razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi
(Jani Erklavec, tel. 01/477-97-11), odgovore
na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na naslov Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Pojasnila za JR S 3/07 – posredovanje delovne sile«. Sestanka s ponudniki ne
bo. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni
na spletnih straneh na mestu kjer so objavljeni tudi ostali podatki o predmetnem
javnem naročilu. Na vprašanja, kijih bodo
ponudniki oddajali na drug način naročnik
ne bo odgovarjal. Vprašanja lahko ponudniki
naslavljajo najkasneje 10 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb. Po tem roku naročnik pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne daje več. Naročnik bo odgovore na
zastavljena vprašanja podal najkasneje 6
dni pred potekom roka za oddajo ponudb,
tel. 01/477-97-11, v roke: Erklavec Ivan.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Snaga, d.o.o., Povšetova
6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): razpisno dokumentacijo lahko
ponudniki dobijo na spletnih straneh, na
naslovu www.snaga.si v rubriki Javna naročila (JR). Ponudniki s tiskanjem elektronske
oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako
pisni obliki. Razpisna dokumentacija je izdelana v računalniški obliki PDF – Portable
Document Format. Odkupnine za razpisno
dokumentacijo ni.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
rok za oddajo ponudb je, ne glede na način dostave, najkasneje do vključno torka
7. 8. 2007 do 12. ure na naslov: Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000
Ljubljana, tajništvo, prvo nadstropje, soba
št. 118. Ponudbe morajo biti dostavljene
v enem ali več oštevilčenih ovitkih (kuvertah) z oznako vsakega ovitka »Ne odpiraj
– Ponudba za posredovanje delovne sile
– JR S 3/07«, tel. +386/1/477-96-20, v roke:
tajništvo podjetja, soba 118, I. nadstropje,
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faks +386/1/477-97-13, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: posredovanje in zagotavljanje delovne sile za izvajanje del na čiščenju javnih
površin, na odlagališču komunalnih odpadkov in odvozu komunalnih odpadkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Snaga, d.o.o., Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
posredovanje delovne sile za izvajanje
del na čiščenju javnih površin, na odlagališču komunalnih odpadkov in odvozu
komunalnih odpadkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
95130000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,400.000,00 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 10. 2007, zaključek 31. 12.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 50.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila minimalno 60 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. V primeru partnerskih ponudb mora
vsak izmed partnerjev izpolnjevati ta pogoj.
– Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, kije predmet tega naročila. Pogoj
lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerjem
ali podizvajalcem.
– Rok plačila je najmanj 60 dni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima poravnane davke in prispevke.
– Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima sklenjeno koncesijsko
pogodba za dejavnost zagotavljanja delovne sile drugemu uporabniku z Ministrstvom
za delo, družino in socialne zadeve.
– Ponudnik je že posredoval delovno
silo.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.

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

Ponderiranje

1. ponudbena cena brez DDV
2. plačilni pogoji
3. dodatne zahteve
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JRS3/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 8. 2007 do 23. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana, sejna soba št. 200, drugo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji
oddali pred odpiranjem ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Snaga, d.o.o.
Št. 1618-01-112
Ob-18287/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-17-15,
e-pošta: zdenka.hanzic@ujp.gov.si, faks
+386/1/475-17-03.
Internetni naslov naročnika: http://www.
ujp.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): pisna vprašanja
ponudniki lahko pošljejo po pošti na navedeni naslov ali kontaktne točke, s pripisom:
»dodatno pojasnilo – javno naročilo – vzdrževanje računalniške opreme«, najkasneje
do 24. 8. 2007 do 10. ure. Kolikor ponudnik
zahteve za dodatno pojasnilo ne bo posredoval do navedenega roka ter v primeru, da
zahteva ne bo označena na navedeni način,
naročnik nanjo ne bo odgovarjal. Vsi odgovori na vprašanja bodo objavljeni na internetnem naslovu naročnika, v roke: Zdenka
Hanžič, e-pošta: zdenka.hanzic@ujp.gov.si,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
faks +386/1/475-17-03, internetni naslov:
http://www.ujp.gov.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Uprava Republike Slovenije za
javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, na ovojnici mora biti naslov naročnika, oznaka »Ne odpiraj – javno
naročilo – vzdrževanje računalniške opreme
– ponudba«, in naslov ponudnika na hrbtni
strani ovojnice.
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: vzdrževanje računalniške opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme po specifikaciji, količini
in pogojih, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 50.31.20.00-0, dodatni predmet(-i):
50.31.25.10-0,
72.25.00.00-0,
72.26.70.00-0, 72.54.00.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2008, zaključek 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR, ki mora veljati do
vključno 31. 1. 2008.
2. Izjave banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10.000,00 EUR z veljavnostjo do vključno
31. 1. 2010.
3. Ponudnik, ki bo izbran, mora v roku 8
dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10.000,00 EUR.
Bančna garancija mora veljati do vključno
31. 1. 2010.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Račun se izda enkrat mesečno, praviloma do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Plačilni rok je 30 dni od prejema pravilno
izstavljenega računa.
Cena brez DDV je fiksna ves čas trajanja
pogodbe. Stroški, ki morajo biti upoštevani
pri oblikovanju ponudbene cene, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Zahteve naročnika, ki se nanašajo na
status ponudnikov, ter drugi pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in sodelovanje v postopku, so opisani v razpisni
dokumentaciji.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev,
mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim razpisnim pogojem. Ponudba mora biti podana na obrazcih ter v skladu z navodili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. V primeru, da
ponudnik zahtevanega dokazila ali dokazil
ne predloži, se ponudba šteje za nepopolno
in bo izločena.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora imeti plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti več kot dve leti status poslovnega partnerja s proizvajalcem ali
principalom računalniške opreme HP, SUN
in EMC.
Ponudnik mora predložiti pisno izjavo pro
izvajalca ali principala, iz katere je razvidno,
da ima ponudnik s proizvajalcem ali principalom več kot dve leti poslovni odnos za
področje vzdrževanja računalniške opreme
HP, SUN in EMC. Pisna izjava ne sme biti
starejša od 60 dni od dneva objave javnega
naročila v Uradnem listu Evropske unije.
Ponudnik mora imeti najmanj 3 redno
zaposlene delavce, strokovno usposobljene
za vzdrževanje računalniške opreme, ki je
predmet tega javnega naročila. Dokazilo:
izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih
pogojev in kopije certifikatov oziroma dokazil, ki izkazujejo uspešno opravljeno šolanje
delavcev pri proizvajalcu oziroma principalu
računalniške opreme, ki je predmet tega
javnega naročila.
Vse tehnične zahteve (režim vzdrževanja, čas prijave in odprave napake, odzivni čas, zagotavljanje nadomestnih delov in
opreme, nadgradnja programske opreme,
garancijska doba ipd.), so opisane v razpisni
dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 01/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
31. 8. 2007 do 14. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 9. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 9.
2007 ob 9.30; Uprava Republike Slovenije
za javna plačila, Dunajska cesta 48, Ljubljana (sejna soba).
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.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, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Republika
Slovenija,
Ministrstvo za finance, Uprava Republike
Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: zdenka.hanzic@ujp.gov.si, tel. +386/1/475-17-15,
internetni naslov: http://www.ujp.gov.si, faks
+386/1/475-17-03.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
Ob-18295/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenije, Generalni sekretariat vlade, Sekretariat za predsedovanje, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(01)478-14-46, v roke:
Petra Mirtič, e-pošta: petra.mirtic@gov.si,
faks 00386(01)478-14-42.
Internetni naslov naročnika: http://www.
gsv.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Jana Habjan, e-pošta:
info@praetor.si, tel. 00386(0)590-75-601,
faks 00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-601, v
roke: Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si,
faks 00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: Generalni sekretariat vlade.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: okvirni sporazum za tiskarske storitve in gradiva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: določen v razpisni
dokumentaciji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število 5.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
okvirni sporazum za tiskarske storitve
in gradiva.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega: tiskanje in dobava map,
blokov, zvezkov, vabil, ovojnic, jedilnikov,
namiznih kartic, plastificiranih napisov za
vozila, post-it listke, kemične svinčnike
itd. Količino in vrsto posameznega artikla
in tiska je v naprej objektivno nemogoče
navesti. Naročnik bo naročal po dejanskih
potrebah in se ne zavezuje posameznemu
kandidatu oddati določene količine storitev.
Ocenjena vrednost naročila je zgolj ocena
porabe in ni ugotovitveni faktor za trajanje
okvirnega sporazuma.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 7. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Opomba: v primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
kandidat s podpisom ponudbe 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.
3. Ponudnik mora imeti registracijo za
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, v skladu s 43. členom ZJN-2.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
kandidat s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da je registriran za dejavnost, ki je
predmet tega javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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2. Kandidat ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
kandidat s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
4. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije; dokazilo: razvidno iz
podpisa obrazca A-4 Prijava.
5. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred rokom
za oddajo tega javnega naročila; dokazilo:
razvidno iz podpisa obrazca A-4 Prijava.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Kandidat je v preteklih letih (2004,
2005, 2006 ali 2007) izvedel naročila v skupni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR brez
DDV s področja predmeta tega naročila.
Dokazilo: reference so razvidne iz Obrazca A-4 Prijava, točka 1.6 Reference.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z
največ 5 kandidati. V primeru prispetja večjega števila popolnih prijav bo naročnik izbral prvih pet kandidatov, skladno s spodaj
navedenimi dodatnimi merilom za omejitev
kandidatov.
Dodatno merilo: večji skupni seštevek
vrednosti najvišjih 12 referenc v EUR brez
DDV (omejitev seštevka najvišjih 12 referenc se upošteva zgolj v primeru, da kandidat predloži več kot 12 referenc).
Vse podane in upoštevane reference
morajo biti skladne z razpisnim pogojem iz
točke 8.1.6.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 45002-109/2007.
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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slo-

venska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/01/234-28-00,
faks +386/01/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Sektor
za sistem javnega naročanja, Beethovnova
ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/01/369-68-56,
faks +386/01/369-68-55, internetni naslov:
http://www.mf.gov.si/slov/javnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Republika Slovenija,
Generalni sekretariat vlade,
Sekretariat za predsedovanje
Ob-18313/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Spodnji Duplek, Slovenija, tel.
02/684-09-11, v roke: Milena Ropoša, e-pošta: milena@duplek.si, faks 02/694-09-28.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevozi šolskih otrok.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Občina Duplek.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti:
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Prevozi šolskih otrok na naslednjih
relacijah:
a) Čreta–Vurberk–Berlinger–Dvorjane–
Ciglence–Spodnji Duplek,
b) Žitečka vas–Spodnji Duplek,
c) Zimica–Korena,
d) Vinička vas–Damiš–Nemšak–Korena.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E002, E018, E043, E059.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Čreta–Vurberk–Berlinger–Dvorjane–Ciglence–Spodnji Duplek
1) Kratek opis: prevozi otrok na relaciji
Čreta–Vurberk–Berlinger–Dvorjane–Ciglence–Spodnji Duplek.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 2
Naslov: Žitečka vas–Spodnji Duplek
1) Kratek opis: prevozi šolskih otrok na
relaciji Žitečka vas–Spodnji Duplek.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 3
Naslov: Zimica–Korena
1) Kratek opis: prevozi šolskih otrok na
relaciji Zimica–Korena.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 4
Naslov: Vinička vas–Damiš–Nemšak–
Korena
1) Kratek opis: prevozi šolskih otrok na
relaciji Vinička vas–Damiš–Nemšak–Korena.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5.000 EUR. Original izjava
banke ali zavarovalnice, da bo izbran izvajalec dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, če bo naročnik ob podpisu sporazuma to zahteval.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za

nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika. Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti potrdilo. Če država v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič
ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov. Potrdilo ne sme starejše od 30 dni od datuma
določenega za oddajo ponudbe.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze
skupin otrok.
Dokazilo: izjavo o tehnični brezhibnosti
vozil in ustrezni opremi.
11. Da zagotavlja nadomestno vozilo
oziroma nadomestnega voznika v primeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP-2 Ur. l. RS, št.
131/06 (ZPCP-1-UPB2)); Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok
(Ur. l. RS, št. 110/04); Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil
s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l.
RS, št. 91/06).
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.3.2) 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. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 11.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Občina Duplek
Št. 430-321/2007/5
Ob-18321/07
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.
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+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 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: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
storitve po odprtem postopku za izvajanje fizičnega varovanja objektov na Kotnikovi 8 in
Jeranovi 14, v Ljubljani, št. 430-321/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Kotnikova 8 in Jeranova 14, v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje fizičnega varovanja objektov na Kotnikovi 8
in Jeranovi 14, v Ljubljani, z vsem premoženjem. Podrobnejši opis in obseg storitve,
ki je predmet javnega naročila, je naveden
v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izvajanje fizičnega varovanja
objektov na Kotnikovi 8, v Ljubljani
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
za sklop 1 je izvajanje fizičnega varovanja
objektov na Kotnikovi 8, v Ljubljani. Opis
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitve je
podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 80.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Izvajanje fizičnega varovanja
objektov na Jeranovi 14, v Ljubljani
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
za sklop 2 je izvajanje fizičnega varovanja
objektov na Jeranovi 14, v Ljubljani. Opis
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
3) Količina ali obseg: obseg storitve je
podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 120.250,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 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: ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti ali posamezna sklopa od 1
do 2 v celoti. Obseg je podrobneje podan v
razpisni dokumentaciji. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov iz
posameznega sklopa.
Ocenjena vrednost brez DDV: 200.250,00
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: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
datuma 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 (npr. pogodba o
sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in poslovodečega ponudnika, ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, 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 ima ponudnik veljavno Licenco za
opravljanje zasebnega varovanja na podlagi
Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV,
– 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 izved-

bo predmetnega javnega naročila predložiti
v ponudbi tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis,
– dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež,
– veljavno Licenco za opravljanje zasebnega varovanja na podlagi Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo (npr. BON-2), ki izkazuje, da
ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.
Izjava o dokazovanju poslovne in finančne sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila:
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež,
– 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 o dokazovanju tehnične in kadrovske sposobnosti za izvedbo javnega naročila:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za
izvedbo javnega naročila,
– da so osebe, ki bodo odgovorne za izvedbo del iz predmetnega javnega naročila
ustrezno strokovno usposobljene,
– da osebe, ki bodo izvajale varovanje objektov po predmetnem javnem naročilu izpolnjujejo in bodo izpolnjevale pogoje, ki jih predpisuje Zakon o zasebnem
varovanju(ZZasV).
Podatki o kadrih;
Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev
za varovanje osebnih in tajnih podatkov v
skladu z zakonom o tajnih podatkih in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.
Seznam delavcev, ki bodo po službeni
dolžnosti imeli dostop do tajnih podatkov in
seznam ostalih delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvajanju pogodbenih del.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju – ZZasV (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-321/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 8. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43032107, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
Of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zgoraj navedenega
roka je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan med 9.
in 11. uro, razen dni, ko državni organi ne
delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na
zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki
želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
15,00 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: 7. 8. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
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:
18. 6. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-18380/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): renata.miklavcic@slo.zeleznice.si, v roke: Renata Miklavčič, tel. 1/29-14-545, e-pošta:
renata.miklavcic@slo.zeleznice.si,
faks
01/29-14-833.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 5.
Glavni kraj izvedbe: Holding Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov za potrebe Holdinga Slovenske železnice, d.o.o.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: samo pri
ponudbi mobilnih aparatov.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek do izteka veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe, in
sicer v višini 45.000,00 EUR, z veljavnostjo
do 28. 12. 2007.
Bančna garancija za dobro izvedbo
posla, in sicer v višini 45.000,00 EUR, z
veljavnostjo 20 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila = 30 dni
od dneva dobave in 30 dni od dneva opravljene storitve, razen za mesečno naročnino
(obračun za tekoči mesec).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS,
št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki bo dosegla največje
število točk, glede na opredeljena merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 8. 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 (odprti postopek): 28. 12. 2007.
IV.3.3.)Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je
mogoče do 1. 8. 2007.
Cena: 20,00 EUR + 4 EUR (DDV) tako
za domače ponudnike kot za ponudnike iz
tujine.
Pogoji in način plačila:
domači ponudniki na transakcijski račun
št. 02923 – 0019346887 pri NLB d.d. Ljubljana; tuji ponudniki na devizni račun NLB
d.d. IBAN: SI56029230019346887, SWIFT.
LJBASI2X.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
in to:
1. z dokazilom o vplačilu v tajništvu področja za nabavo, soba 611,
2) da se pošlje dokazilo o vplačilu na
faks 01/29-14-833 in napiše ali želite prejeti
razpisno dokumentacijo po pošti ali na naveden elektronski naslov.
Poleg dokazila je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe in
št. faksa. Ime kontaktne osebe in št. faksa
potrebujemo zaradi posredovanja odgovora.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 12. uri, Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-18684/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Irena Lavrih, e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net.
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(-0) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava občinskega prostorskega načrta.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava občinskega prostorskega načrta
v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in pravilniki, ki bodo sprejeti v
času izdelave OPPN.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.00.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava občinskega prostorskega načrta.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
15 mesecev od oddaje naročila; začetek
1. 10. 2007, zaključek 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v obliki iz
vzorca bančne garancije (C/10) v razpisni
dokumentaciji, v višini 10.000 EUR ter datumom veljavnosti 31. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007
(Uradni list RS, št. 116/05).
Naročnik bo izvedeno delo plačal 30.
dan po prejemu računa, ki ga lahko ponudnik izstavi po opravljeni fazi iz terminskega
plana, opredeljenega v pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Prijavo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje
1. Da se prijavitelj v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila (Izjava C/12).
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne
upoštevajo. Potrdilo-a (dokazilo) poslovne
banke in druga dokazila so lahko v kopijah
vendar morajo odražati dejansko stanje in
ustrezati vsebini originala.
V primeru, da skupina gospodarskih sub
jektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev od 01. do 05. točke poglavja /Pogoji za priznanje sposobnosti
in usposobljenosti/ A: Osnovna sposobnost
gospodarskega subjekta, ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, iz-
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polnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
III,2,1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A) Osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta:
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.
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 imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo za točke 1–5: s strani ponudnika podpisani in žigosani izjavi C/2 in C/3.
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.
6. Da imajo izpolnjene pogoje za prijavitelja po Odredbi o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov.
B) Poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
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.
Dokazilo za točke 1–2: s strani ponudnika podpisani in žigosani izjavi C/2-2. stran
in C/3.

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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
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 (vsebina potrdila določena v Obrazcu C/4).
2. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: s strani ponudnika podpisana
in žigosana izjava C/5.
3. Da bo prijavi predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v obliki iz vzorca bančne garancije (C/1 0), v višini 10.000 EUR
ter datumom veljavnosti 31. 10. 2007.
4. Izjava ponudnika, da bo v primeru,
če se mu prizna sposobnost in je nato v
2. fazi izbran kot najugodnejši ponudnik,
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Izjava C/9 po
vzorcu C/9/a).
5. Izjava ponudnika, da bo v primeru, če
se mu prizna sposobnost in je nato v 2. fazi
izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil
bančno garancijo za odpravo napak v roku 3
mesecev (Izjava C/11 po vzorcu C/11/a).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da zagotavlja izdelavo Občinskega
prostorskega načrta v skladu z Zakonom
o prostorskem načrtovanju (Ur l. RS, št.
33/07) in pripadajočimi podzakonskimi predpisi, ki bodo sprejeti v času izdelave prostorske dokumentacije (Izjava C/6).
2. Reference: prijavitelj naj predloži reference, ki dokazujejo, da je od leta 2000
izpeljal najmanj tri postopke sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine, z navedbo ocene izvedbe s strani naročnika, z
navedbo podatkov naročnika, žiga ter podpisa, datumom začetka in konca izdelave
omenjenih aktov. Lahko so kopije, ne smejo
pa biti starejše od treh let.
3. Izjava prijavitelja, da ima v delovni
skupini vodjo naloge, ki je zaposlen pri prijavitelju in ima licenco P, ter najmanj dva
sodelavca z licenco P in enega z licenco G.
Potrdila o pridobljenih licencah nosilca naloge in sodelavcev naj bodo priložena.
4. Izjavo prijavitelja, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene oziroma podizvajalce, ki so sposobni izvesti dela po pogodbi (izjava C/7).
5. Da bo storitev, ki je predmet javnega
naročila, izdelana v skladu s projektno nalogo, kakovostno ter veljavnimi pravilniki, ki
urejajo predmetno področje (izjava C/8).
6. Da bo prijavitelj v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik opredelil
svoje podizvajalce, ki bodo sodelovali pri
izdelavi Občinskega prostorskega načrta ali
pa podpisal izjavo, da ne nastopa s podizvajalci (izjava C/13).
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III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 7. 2007 do 14.30.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2007 do 8.30.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 10. uri; Upravna stavba Občine
Ivančna Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: samo komisija, imenovana s sklepom župana Občine Ivančna 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.4,1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija,
e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net, tel.
01/781-21-00, faks 01/781-21-20.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Občina Ivančna Gorica

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 483/07
Ob-18062/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup računalniške opreme.
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 računalniške opreme.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV); glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 513.895,40 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: 2007/S/46-056610
z dne 7. 3. 2007.
Št. naročila 11
Naslov: 1, 2., 3. in 4. sklop
V.l) Datum oddaje naročila: 30. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ASK
PRO d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
513.895,40 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 485/07
Ob-18071/07
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.
1.2) 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 implantabilnih kardioverterjev
in defibrilatorjev (ICD) s pripadajočimi elektrodami.
II. 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II. 1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup implantabilnih kardioverterjev in
defibrilatorjev (ICD) s pripadajočimi elektrodami; 8. sklop predmetnega javnega
naročila.
II. 1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV). glavni besednjak, glavni predmet.
33.18.22.10-4.
II. 1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 129.115,00 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.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S125-133186 z dne 5. 7. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S200-211871
z dne 19. 10. 2006.
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Druge prejšnje objave: 2007/S101-124034
z dne 30. 5. 2007.
St. naročila: 28
Naslov: 8. sklop predmetnega javnega
naročila
V.l) Datum oddaje naročila: 9. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Angiomedic d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 146.287,56 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
129.115,00 EUR z 8,5% DDV; najnižja ponudba 129.115,00 EUR z 8,5% DDV, najvišja ponudba 129.115,00 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.l) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno: Ur. l. RS, št.
128, z dne 8. 12. 2006, Ob 34287/06, Ur. l.
RS, št. 48, z dne 1. 6. 2007 Ob-15375/07.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-18143/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: športno društvo;
– drugo: šport.
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.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža sedežev na osrednjem prireditvenem stadionu v Ljudskem vrtu v Mariboru.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 16.770,00 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
2. reference
3. kvaliteta glede na standarde
in predpise
4. garancijski rok

70
15
10
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
0033/S 265-265233 z dne 13. 4. 2007.
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Št. naročila: 1
Naslov: II. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elan
lnventa d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 16.770,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
16.770,00 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: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: I. sklop dobave in montaže sedežev na osrednjem
prireditvenem stadionu v Ljudskem vrtu v
Mariboru se ponovi.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Zveza mariborskih športnih društev
Branik
Ob-18144/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): dr. Črtomir Borko, tel. +386/1/477-91-00, faks
+386/1/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup novih specialnih vozil za
prevoz živalskih trupel.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup dveh novih specialnih tovornih
vozil za prevoz živalskih trupel in dveh
novih specialnih dostavnih vozil za prevoz živalskih trupel.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 150.420,60 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. rok dobave
3. plačilni rok
4. garancijski rok

Ponderiranje

85
7
5
3

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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4/2/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 033-010597
z dne 13. 4. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: 1. sklop: tovorna vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
+386/2/654-47-07, faks +386/2/654-47-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
105.800,00 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: 2. sklop: dostavna vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto Močnik, d.o.o., Kranj, Britof 162,
4000 Kranj, tel. +386/4/281-77-00, faks
+386/4/281-77-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
44.620,60 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-18145/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komercialni oddelek, v
roke: Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-26-144,
e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks
03/56-52-120.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava ostalega gradbenega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.

Glavni kraj dobave: kraj dobave so lokacija Generalne policijske uprave in lokacije
posameznih policijskih uprav na območju
Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava ostalega gradbenega materiala.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 243.895,80 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. rok dobave

Ponderiranje

do 90 točk
do 10 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 29 z
dne 30. 3. 2007, Ob-8512/07.
Št. naročila: 1
Naslov: Ostali gradbeni material
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: info@mercator.si, tel.
01/560-10-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
243.895,80 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, e-pošta: rth@rth.si,
tel. 03/56-26-144, faks 03/56-52-120.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-18146/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komercialni oddelek, v
roke: Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-26-144,
e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks
03/56-52-120.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava izdelkov zaščite.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave so lokacija Generalne policijske uprave in lokacije
posameznih policijskih uprav na območju
Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: nabava izdelkov zaščite, in sicer za
sklop 1 rokavice in ostala sredstva zaščitna sredstva in za sklop 2 delovna
oblačila.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 149.015,54 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. rok dobave

Ponderiranje

do 90 točk
do 10 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 26 z
dne 23. 3. 2007, Ob-7560/07.
Št. naročila: 1
Naslov: Rokavice in ostala zaščitna sredstva
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pego
d.o.o., Lava 2b, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: pego.gojc@volja.net, tel. 03/428-50-00,
faks 03/428-50-06.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
101.257,70 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Delovna oblačila
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gumiks d.o.o., Podgorje 120, 1240 Kamnik,
Slovenija, e-pošta: gumiks@email.si, tel.
01/83-94-777, faks 01/83-94-776.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
47.757,84 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 2 sklopa. To obvestilo obsega izid
za sklop 1 za katerega je bila že sklenjena
pogodba.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slo-

venska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, e-pošta: rth@rth.si,
tel. 03/56-26-144, faks 03/56-52-120.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 479/07
Ob-18147/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup razkužil in sredstev za nego
kože.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: nakup razkužil in sredstev za nego
kože.
Naročilo je bilo razdeljeno na 14 sklopov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.43.16.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 704.297,78 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S/S98-104770 z dne 24. 5. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006/S/096-25573
z dne 15 9. 2006.
Št. naročila: 239
Naslov: 10. in 13. sklop predmetnega
javnega naročila
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 49.036,05 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
19.036,05 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta ali 36 mesecev.
Št. naročila: 239
Naslov: 4., 11., 15. sklop predmetnega
javnega naročila
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V.l) Datum oddaje naročila: 18. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 139.384,08 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
112.459,71 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
3 leta ali 36 mesecev.
Št. naročila: 239
Naslov: 2., 3., 5., 6., 12., 14. sklop predmetnega javnega naročila
V.l) Datum oddaje naročila: 18. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 791.547,32 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
440.332,43 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
3 leta ali 36 mesecev.
Št. naročila: 239.
Naslov: 8. in 9 sklop predmetnega javnega naročila
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 350.025,04 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
131.770,80 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta ali 36 mesecev.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25573/06.
Naročilo za 7. sklop predmetnega javnega naročila v skladu s 76. členom ZJN-1 ni
bilo oddano.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-18148/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(-e):
Zdravstveni
dom
Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/300-39-53,
e-pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, faks
00386/1/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.
zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: računalniška oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave:
1. sklop: Zdravstveni dom Ljubljana, 10
lokacij,
2. sklop: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
računalniki, tiskalniki, strežniki, sistem
za shranjevanje (storage), ohišje in strežniške rezine.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231200, dodatni predmet(-i): 30260000,
30233141.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 515.005,40 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-10/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 600-073508
z dne 27. 3. 2007.
Št. naročila: l. sklop
Naslov: Računalniška oprema in tiskalniki
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AskPro
d.o.o., Ljubljana, Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@askpro.si, tel.
01/239-11-70, faks 01/239-11-90, internetni
naslov: www.askpro.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 360.000,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
378.306,24 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: II. sklop
Naslov: Diskovni sistem za shranjevanje
(storage), ohišje in strežniške rezine
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar
LC d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 120.000,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
136.699,16 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana

tel. +386/1/543-75-91, v roke: Damjana Rozman, e-pošta: damjana.rozman@mf.uni-lj.si,
faks +386/1/543-75-88.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: čitalec bio-čipov »GCS 3000 7G«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo,
Center za funkcijsko genomiko in biočipe,
Zaloška 4, 1000 Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
čitalec bio-čipov »GCS 3000 7G«.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33261200.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 130.000,00 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 01/2007
Naslov: Čitalec bio-čipov »GCS 3000
7G«
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Affymetrix UK Ltd., Voyager, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, HP10,
0HH, Združeno kraljestvo, e-pošta: edgar_
funk@affymetrix.com, tel. +44 1628 552500,
faks +44 1628 552581.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 130.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
130.000,00 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: da.
Projekt: Razvoj infrastrukture centra
odličnosti »Biotehnologija s farmacijo«,
(BF). Številka pogodbe: 3211-06-452.
Vl.3.1) 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,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

Št. 091-2-2/07
Ob-18204/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Damjana Rozman,

Št. 491/07
Ob-18206/07
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.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup endoskopske opreme.
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 endoskopske opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.81.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 167.115,65 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: ne.
Št. naročila. 69
Naslov: 1. sklop: Videolinija za kolonoskopije z videokolonoskopoma 1 kos
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
58.794,31 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 69
Naslov: 2. sklop: Videolinija za duodenoskopije z duedenoskopom 1 kos
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
45.010,38 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 69
Naslov: 3. sklop: Upogljivi bronhoskop
– diagnostični 1 kos
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
15.697,80 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 69
Naslov: 4. sklop: Upogljivi plevroskop 1
kos
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
21.414,90 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 69
Naslov: 5. sklop: Resektoskop daljši 1
kos
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10.524,30 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 69
Naslov: 6. sklop: Kamera za laparoskopske operacije 1 kos
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
15.673,96 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Sp 3/2007
Ob-18316/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Tavčarjeva 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/366-42-67, v roke: Anita Mejač, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si, faks
+386/1/366-43-00.
Internetni naslov naročnika: www.
sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup osebnih računalnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije posameznih
sodišč na območju Republike Slovenije.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup osebnih računalnikov in 17˝ LCD
zaslonov s 4-letno garancijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30231300.

II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 904.140,00 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.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-2/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 057-070248
z dne 22. 3. 2007.
Št. naročila: JN-2/2007
Naslov: Nakup namiznih računalnikov
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o., Tržaška c. 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-80-00, +386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,200.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
753.450,00 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-40,
faks +386/1/234-28-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
obvestila o oddaji naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/369-68-56, faks
+386/1/369-68-55, internetni naslov: www.
gov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Ob-18317/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-10.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalniške strojne opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 184.984,80 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 1 – Standardni prenosni
računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel. 01/475-55-02, faks
01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 33.350 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
41.170 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 4 – Namizni laserski tiskalnik A4 – črno-beli
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel. 01/475-55-02, faks
01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 71.400 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
61.189 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 5 – Namizni laserski tiskalnik A4 – črno-beli
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: prodaja@birotehna.si,
tel. 01/585-35-88, faks 01/541-44-36.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 134.700 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
101.376 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 6 – Zmogljivejši laserski
tiskalnik A4/A3
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
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V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel. 01/475-55-02, faks
01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14.695 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 7 – Namizni laserski tiskalnik A4 – barvni
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica
100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@marand.si, tel. 01/470-31-00, faks
01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.400 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.221,17 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 9 – Namizni matrični tiskalnik A4
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: prodaja@birotehna.si,
tel. 01/585-35-88, faks 01/541-44-36.
V.4) Informacije o vrednosti naročila.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 61.740 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
81.774 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 10 – Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook)
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gambit
trade d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@gambit.si, tel.
01/437-63-33, faks 01/437-44-85.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 58.320 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
81.453,60 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 11 – Zmogljiv aplikacijski
strežnik
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 27.500 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14.742,38 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 12 – Strežniška gruča z
diskovnim podsistemom
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel. 01/475-55-02, faks
01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 44.100 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
44.950 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-10
Naslov: Sklop 13 – Strežniška gruča z
diskovnim podsistemom
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel. 01/475-55-02, faks
01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24.500 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
22.980 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. 01/478-00-00, internetni naslov: www.
mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18516/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-11.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja zmogljivosti kapacitet centralnega računalniškega sistema PDC
in NIC (sklop 1 – nadgradnja procesne
zmogljivosti in števila vhodno/izhodnih
kanalov centralnega računalnika na lokaciji PDC, Ljubljana z oznako IBM Z/9 2094
S08 model 703; sklop 2 – nadgradnja
zmogljivosti nadomestnega centralnega računalnika na lokaciji NIC z oznako:
IBM Z/9 2096 S07; sklop 3 – nadgradnja
kapacitete diskovnega podsistema IBM
ESS-2105-800 na lokaciji PDC; sklop 4
– nadgradnja magnetne tračne knjižnice
z oznako IBM TS 3500 Tape Library na
lokaciji PDC.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 892.801,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-67/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-11 – sklop 1,
sklop 2, sklop 3, sklop 4
Naslov: Nadgradnja zmogljivosti kapacitet centralnega računalniškega sistema
PDC in NIC (sklop 1 – nadgradnja procesne zmogljivosti in števila vhodno/izhodnih
kanalov centralnega računalnika na lokaciji
PDC, Ljubljana z oznako IBM Z/9 2094 S08
model 703; sklop 2 – nadgradnja zmogljivosti nadomestnega centralnega računalnika
na lokaciji NIC z oznako: IBM Z/9 2096 S07;
sklop 3 – nadgradnja kapacitete diskovnega
podsistema IBM ESS-2105-800 na lokaciji
PDC; sklop 4 – nadgradnja magnetne tračne knjižnice z oznako IBM TS 3500 Tape
Library na lokaciji PDC)
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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. 00386/1/58-55-200,
internetni naslov: http://www.snt.si/, faks
00386/1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 841.308,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
892.801,00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18517/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMPO-5/2005-6.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja, vzdrževanje ter pravico do
uporabe licenčne programske opreme
centralnega računalnika PDC in NIC
(sklop 1–4) in nakup dodatnih licenc in
vzdrževanje Lotus Notes programske
opreme za dodatne licence (sklop 5).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 20.24.00.00-3, dodatni predmet(-i):
50.31.20.10-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 460.866,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-78/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-6 – sklop 2
Naslov: Nadgradnja, vzdrževanje ter pravico do uporabe licenčne programske opreme centralnega računalnika PDC in NIC
– Licenčni produkti in vzdrževanje za arhitekturo IBM Z9 in operacijski sistem Z/OS

Št.

V.1) Datum oddaje naročila: 18. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica
100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@marand.si, tel. 00386/1/47-03-100, internetni naslov: http://www.marand.si/, faks
00386/1/47-03-111.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
90.066,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-6 – sklop 5
Naslov: Nakup dodatnih licenc in vzdrževanje Lotus Notes programske opreme
za dodatne licence
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si,
tel. 00386/1/242-80-00, internetni naslov:
http://www.src.si/, faks 00386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
370.800,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev infrastrukturnega omrežja območij 2A/3, D/2 in G/2 znotraj naselja
Novi dom, II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrastnik.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev infrastrukturnega omrežja območij 2A/3, D/2 in G/2 znotraj naselja
Novi dom, II. faza.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45223300, dodatni predmet(-i): 45233100.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 119.288,82 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. najnižja cena/ponudbeno
ceno x 80
2. usposobljenost

Ponderiranje

80
20

Gradnje

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-5/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom da.
Obvestilo o profilu kupca.
Obvestilo o naročilu: z dne 30. 3. 2007.
Št. naročila: 430-5/2007
Naslov:
Ureditev
infrastrukturnega
omrežja območij 2A/3, D/2 in G/2 znotraj
naselja Novi dom, II. faza
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AGM
Nemec d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta: agm.nemec@kabelnet.net,
tel. 03/564-80-43.
V.4) Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 133.000,00 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1430 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 6. 2007.
Občina Hrastnik

Št. 2007/000189
Ob-18074/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-60,
e-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si, faks
03/564-40-41.
Internetni naslov naročnika: www.
hrastnik.si/obcina.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

Št. 4300-0008/2007-120
Ob-18203/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Marija Brecl, v roke: Marija Brecl, e-pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, tel.
03/757-33-70, faks 03/575-43-28.
Internetni naslov naročnika: http://www.
slovenskekonjice.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija in izgradnja prizidka v
Krajevni knjižnici Loče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Knjižnica Loče, 3215 Loče.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo in izgradnjo
prizidka Krajevne knjižnice Loče.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212330.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 165.210,47 EUR z 20% DDV.
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: 4300-0008/2007-120.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 029-863007
z dne 30. 3. 2007.
Št. naročila: 4300-0008/2007-120
Naslov: Adaptacija in izgradnja prizidka
Krajevne knjižnice Loče
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remont Obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta:
remont@remont.si, tel. +386/3/426-41-00,
faks +386/3/426-41-02, internetni naslov:
http://www.remont.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 165.210,47 EUR z 20% DDV,
ki je bila upoštevana.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: 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:
13. 6. 2007.
Občina Slovenske Konjice
Št. 00701-03/2007
Ob-18379/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija plazov »Žegar« na cesti R2-423/1281 Črnolica – Lesično od km
10,740 do km 11,350.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1281 cesta R2-423 Črnolica-Lesično.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija plazov »Žegar« na cesti
R2-423/1281 Črnolica – Lesično od km
10,740 do km 11,350.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45453100.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 416.568,98 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 3838/S 200-142007
z dne 16. 2. 2007.
Št. naročila: A-19
Naslov: Sanacija plazov »Žegar« na cesti R2-423/1281 Črnolica – Lesično od km
10,740 do km 11,350.
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rafael
d.o.o., Savska c. 24, 8270 Sevnica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 490.874,78 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
416.568,98 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18381/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: modernizacija ceste Moravče – Čatež, R3-652/1457.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1457 cesta R3-652 Moravče -Čatež.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija ceste Moravče – Čatež,
R3-652/1457.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
11.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 419.173,88 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 1802/S 200- 072007
z dne 26. 1. 2007.
Št. naročila: A-10
Naslov: Modernizacija ceste Moravče
– Čatež, R3-652/1457
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 417.293,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
419.173,88 EUR.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18383/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: postavitev novih lesenih varnostnih
ograj na cesti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odseki
1019 in 1093 ceste RT 92 Strmec–Mangart
in RT-904 Jezero–Savica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
postavitev novih lesenih varnostnih
ograj na cesti.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28823100.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 205.007,70 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: 4721/S 200-162007
z dne 23. 2. 2007.
Št. naročila: A-24
Naslov: Postavitev novih lesenih varnostnih ograj na cesti
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cestno
podjetje Kranj d.d. – Vodilni partner in CPG
d.d., Nova Gorica – Partner, Jezerska 20,
4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 260.000,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
205.007.70 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18384/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija plazu na cesti G2-106/0265
Livold – Fara v km 19,600.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0265 cesta G2-106 Livold-Fara.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazu na cesti G2-106/0265 Livold – Fara v km 19,600.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45453100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 363.186,21 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 1777/S 200- 062007
z dne 23. 1. 2007.
Št. naročila: A-003
Naslov: sanacija plazu na cesti
G2-106/0265 Livold – Fara v km 19,600
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CGP
d.d., – Vodilni partner in Nivo d.d., Partner,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 333.834,08 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
363.186,21 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-03/2007
Ob-18386/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste R1-121/1221
Trbovlje–Hrastnik od km 0,290 do km 0,620
(1. etapa).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1221 cesta R1-221 Trbovlje–Boben–Hrastnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija ceste R1-121/1221 Trbovlje–Hrastnik od km 0,290 do km 0,620
(1. etapa).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 531,863,83 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: 3244/S 200-112007
z dne 9. 2. 2007.
Št. naročila: A-13
Naslov:
Rekonstrukcija
ceste
R1-121/1221 Trbovlje–Hrastnik od km 0,290
do km 0,620 (1. etapa).
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cestno
podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 626.306,45 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
531.863,83 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18388/07
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.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija brežin Zagrad na cesti
R2-665/1191 Velika Reka–Radeče v km
19,0.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odseki
cesta R-3665 Ljubež v Lazah–Radeče.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija brežin Zagrad na cesti R2-665/1191
Velika Reka–Radeče v km 19,0.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 281.531,43 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 1776/S 200-062007
z dne 23. 1. 2007.
Št. naročila: A-002
Naslov: Sanacija brežin Zagrad na cesti R2-665/1191 Velika Reka–Radeče v km
19,0
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Puh
d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 289.601,06 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
281.531,43 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18390/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
izgradnja pločnika na G1-3/315 med Podgradom in Lomanošami: kratkoročni ukrepi
na G1-3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0315 cesta G1-3 Lenart–Gornja Radgona.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja pločnika na G1-3/315 med
Podgradom in Lomanošami: kratkoročni
ukrepi na G1-3.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 160.514,39 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 5925/S 200-212007
z dne 9. 3. 2007.
Št. naročila: A-32
Naslov: Izgradnja pločnika na G1-3/315
med Podgradom in Lomanošami: kratkoročni ukrepi na G1-3
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PGGH
d.o.o.,Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 190.000,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
160.514,39 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18392/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija mostu čez Lamprehtov
potok v Vasi na G1-1/0243 v km 2,450.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0243 cesta G1-1 Radlje–Brezno.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija mostu čez Lamprehtov potok v
Vasi na G1-1/0243 v km 2,450.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 455.216,07 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 4783/S 200-162007
z dne 23. 2. 2007.
Št. naročila: A-22
Naslov: Sanacija mostu čez Lamprehtov
potok v Vasi na G1-1/0243 v km 2,450
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Map
Trade d.o.o. Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 410.000,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
455.216,07 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18394/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: R-3699/1263 Dravograd–Libeliče:
gradbena dela 1. etapa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1263 cesta R3-699 Dravograd–Libeliče.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
R3-699/1263 Dravograd–Libeliče: gradbena dela 1. etapa.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 300.101,07 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 8533/S 200-292007
z dne 30. 2. 2007.
Št. naročila: A-48
Naslov: R3-699/1263 Dravograd–Libeliče: gradbena dela 1. etapa.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CPM
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 440.000,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
300.101,07 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-18395/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
potok v Žihlavi na R2-439/1303.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1303 cesta R2-439 Križevci-Žihlava.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez potok
v Žihlavi na R2-439/1303.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45221111.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 252.720,09 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 3636/S 200-142007
z dne 16. 2. 2007.
Št. naročila: A-18
Naslov: Gradnja nadomestnega mostu
čez potok v Žihlavi na R2-439/1303
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gradis
GP d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 230.000,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
252.720,09 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18514/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/81-71-600, e-pošta: obcina@smarje.si,
faks 03/81-71-626.
Internetni naslov naročnika: www.
smarje.si.
I.2) Vrsta naročnika:
– regionalna/lokalna raven,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: priprava vozišča za asfaltiranje, asfaltiranje, preplastitve s čiščenjem ter izravnave starega asfaltnega
vozišča na območju Občine Šmarje pri
Jelšah v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ceste
na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in
2,5 cm AB (5+2,5) 20.000 m2,
– preplastitev s čiščenjem in prebrizgom
v sistemu 3 cm AB 6.500 m2,
– izravnava in krpanje starega asfaltnega vozišča z BD 1690 B 150 ton (50% ročno
in 50% strojno),
– priprava vozišča za asfaltiranje (stroški
gradbenih strojev).
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročila:
287.158 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. ISO standard

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0003/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Datum oddaje naročila: 23. 5.
2007.
IV.3.4) Število prejetih ponudb: 7.

Št.

IV.3.6) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
CM Celje d.d., Ceste mostovi Celje, Lava
42, 3000 Celje, e-pošta infom-celje.si, tel.
03/426-61-00, faks 03/426-63-05.
IV.3.7) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 292.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila
287.158 EUR z 20% DDV, ki je enaka najnižji ponudbi; najvišja ponudba 411.012
EUR z DDV.
IV.3.8) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalecm: ne.
V.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Občina Šmarje pri Jelšah

Storitve
Ob-18205/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tatjana Komac, tel. +386/1/361-95-25,
e-pošta: tatjana.komac@medvode.si, faks
+386/1/361-16-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
medvode.si.
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: izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Medvode v šolskih
letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 in 2011/2012.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj izvedbe: Občina Medvode.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje prevoza osnovnošolskih
otrok v Občini Medvode v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 in 2011/2012.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 693.315,00 EUR z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena
2. Fiksnost ponudbenih cen

Ponderiranje

64
36

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 430-1/07
Naslov: Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Medvode v šolskih
letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 in 2011/2012
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 5.
2007.
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V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Majk
d.o.o., Ulica Draga Brezarja 26, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 650.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
693.315,00 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 5 let.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1518 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Občina Medvode
Št. 6/35-6460/1-07
Ob-18207/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, v roke: Alenka Horvat,
faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izbor agencije za zakup medijev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor agencije za zakup medijev:
– čisti zakup,
– zakup z delnim načrtovanjem,
– zakup z načrtovanjem.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74400000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.001.502,26 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. popust za objave v medijih
2. agencijska provizija

Ponderiranje

70
30

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 051-063386
z dne 14. 3. 2007.
Št. naročila: 16/S
Naslov: Izbor agencije za zakup medijev
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Media
Polis d.o.o., Dunajska cesta 22/IX, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
500.751,13 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-18399/07
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.
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: nakup letalskih vozovnic in/ali organizacija letalskih prevozov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup letalskih vozovnic in/ali organizacija letalskih prevozov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62110000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 200.000,00 EUR 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.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: /S z dne 23. 3.
2007.
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Concorde d.o.o., Šubičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adria
Airways Slovenski letalski prevoznik d.d.,
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tango d.o.o., Trdinova 9, 1000 Ljubljana, Slo
venija.
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Airpass
d.o.o., Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1) Datum oddaje naročila: 1. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ilirika
turizem, turistična agencija in menjalnica,
d.o.o., Slovenska cesta 51, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kompas, Turistično podjetje, d.d., Pražakova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-18519/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2007/POB 01.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
postavitev, vzdrževanje in dopolnjevanje
sistemov za upodabljanje in shranjevanje dokumentov.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.32.41.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 723.100,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-100/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S170-19875 z
dne 25. 1. 2007.
Št. naročila 2007/POB 01
Naslov: Postavitev, vzdrževanje in dopolnjevanje sistemov za upodabljanje in shranjevanje dokumentov.
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 5.
2007.

V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Imaging
Systems, informacijski sistemi, d.o.o., Nade
Ovčakove ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: imis@imis.si, tel. +386/590-70-000,
internetni naslov: http://www.i-s.si/Web/IMiSSLO.nsf/index.htm, faks +386/590-69-999.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
723.100,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18520/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2007/P 11.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve vzdrževanja in dograjevanja aplikativne programske opreme ter zagotavljanje operativnega delovanja celotnega
IS SPIS.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.32.41.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 443.758,80 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-94/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2007/P 11
Naslov: Storitve vzdrževanja in dograjevanja aplikativne programske opreme ter
zagotavljanje operativnega delovanja celotnega IS SPIS
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-18404/07
Obvestilo
o zavrnitvi edine ponudbe
Naročnik Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, je na
osnovi izvedenega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
za nakup osmih terenskih vozil za potrebe
IRSOP, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 1. 6. 2007, Ob-15768/07, in
v skladu z 80. členom ZJN-2, zavrnil edino
ponudbo.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-18510/07
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 51 z dne 8. 6.
2007, je bil objavljen razpis Dobava vozil
ter njihovo servisiranje in vzdrževanje, pod
št. 0001649, Ob-16399/07, ki se popravi v
naslednjih delih:
I.1) v roke: Andrej Petrovčič.
II.1.5) razdelitev na sklope: da.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 200-9/07-4
Ob-18067/07
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.
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V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. 00386/1/242-80-00,
internetni naslov: http://www.src.si/, faks
00386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
443.758,80 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 7 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,

Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

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.
Udeleženci 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.
Specifikacija artiklov je dostopna preko
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da preko gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku in
sicer ime firme, naslov, matično, številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu in sicer tako, da
v aplikaciji preko ikone “kontakt” pošljejo
sporočilo v katerem navedejo podatke o šifri
razpisa za katerega želijo imeti dostop ter
podatke o morebitnih dodatnih osebah, ki jih
pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo
spletno aplikacijo.
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 »raztopine za CAPD, PD
(ANL10C02)«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici
– lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo zdravil
raztopine za CAPD, PD (ANL10C02) za
naročnika po specifikacijah predmeta
JN, kot se nahaja v programu Go-Soft
pod šifro razpisa 0512/1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: odlog plačila 60 dni, ki prične teči
z dnem potrditve računa s strani naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2,
1.b. udeleženec mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila,
2. udeleženec 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:
3.a. Udeleženec zagotavlja:
– da zdravila, na katere se prijavlja,
ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam,
opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh navodilih in v
programu GO-soft (spletna aplikacija),
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave zdravil,
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– zahtevane letne količine zdravil, ki jih
je prijavil v prijavi,
– odzivni čas za dobavo zdravila največ
24 ur od potrditve naročila,
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– da bo dostavljal zdravila in odvažal
celotno embalažo, ki je predmet dostave
zdravil,
– da bo naročniku dobavljal in zaračunaval zdravila po enoti mere kot je navedena
v specifikacijah predmeta tega postopka oddaje javnega naročila,
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu),
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih zdravil.
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: najvišji odstotek ponujenega popusta na veljavno ceno
zdravila.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ob-18078/07
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.
Udeleženci 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.
Specifikacija artiklov je dostopna prek
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da prek gumba “Zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku, in
sicer ime firme, naslov, matično, številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa, za katerega želi imeti dostop
do podatkov, ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo,
pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu, in sicer tako,
da v aplikaciji prek ikone “Kontakt” pošljejo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sporočilo, v katerem navedejo podatke o
šifri razpisa, za katerega želijo imeti dostop
ter podatke o morebitnih dodatnih osebah,
ki jih pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo.
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 »nemedicinski potrošni material«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul.
Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – centralno skladišče.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo blaga
– nemedicinskega potrošnega materiala
za naročnika po specifikacijah predmeta
JN, kot se nahaja v teh navodilih in v programu Go-Soft pod šiframi razpisa 0452,
0429 in 0456.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 24-31-23-00, 30-19-21-11,
30-19-21-13, 30-19-21-50, 30-19-20-00,
30-19-21-21, 30-19-21-00, 30-16-21-30,
30-19-23-10, 30-19-23-00, 30-23-31-71,
30-23-23-00, 30-21-73-20, 30-12-51-00,
30-19-21-23, 22-86-60-00, 25-21-31-00,
21-12-56-91, 21-23-23-00, 25-24-71-10,
22-85-21-00, 21-12-54-00, 21-23-40-00,
21-23-11-00, 21-12-45-00, 25-24-71-00,
25-24-72-30, 25-24-71-20, 25-24-11-10,
25-21-32-00, 25-17-10-00, 22-81-50-00,
22-85-20-00, 21-21-12-00, 28-41-42-00,
25-22-10-00, 36-67-51-00, 36-67-22-00,
25-24-33-20, 26-13-20-00, 28-61-11-00,
28-61-42-00, 28-61-40-00, 28-61-21-00,
17-24-10-00, 17-26-11-10, 24-13-60-00,
21-21-11-20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: odlog plačila 60 dni, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec 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:
3.a. Udeleženec zagotavlja:

– da kvaliteta prijavljenih artiklov ustreza
vsem veljavnim predpisom v RS in EU;
– da bo opravljal razvrščanje, pakiranje
in označevanje izdelkov v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih snovi ter s pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
pripravkov;
– zahtevane letne količine blaga za najmanj 20% razpisanih artiklov (udeleženec
mora v prijavi prijaviti najmanj 20% razpisanih artiklov, sicer bo naročnik njegovo prijavo izločil kot nepravilno);
– odzivni čas za dobavo blaga tri dni
od potrditve naročila (kvantitativni prevzem
takoj, kvalitativni pa v zakonsko določenem
roku; ura dostave med 7. in 14. uro na dan
ponedeljka, srede in petka v centralno skladišče naročnika razloženo);
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika;
– da bo na zahtevo naročnika dostavljal
vzorce prijavljenih artiklov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 430-350/2007/3
Ob-18085/07
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 radijskih motorskih
postaj TETRA, št. 430-350/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava radijskih motorskih postaj TETRA s kompleti
dodatne opreme, pribori za montažo na
motor in priborom za programiranje radijskih postaj.
Podrobneje je predmet javnega naročila
(tehnične karakteristike in ostale zahteve
naročnika) opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 41.666,67
EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.42.30-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: dokumentacija se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklic na številka: 28
17116-2401002-43035007, 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
morajo biti jasno razvidni točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem času.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo, poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– tehnični opis oziroma druga dokumentacija.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 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: 26. 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 komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Opomba: v kompletu motorske radijske
postaje mora biti konektor tipa Breidenbach
M0603, ki predstavlja ločen del oziroma samostojen element opreme. Ta tip konektorja
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je potreben, ker vse obstoječe motoristične
čelade Policije, opremljene s sistemom za
avdio komunikacijo, uporabljajo povezovalne kable, kateri imajo ta tip konektorjev. S
tem se bo dosegla kompatibilnost celotne
obstoječe opreme (vse motoristične čelade)
z novo nabavljenimi motorskimi postajami.
Konektor predstavlja tudi ustrezen varnostni
element, saj se mora ob padcu motorista
avtomatsko ločiti od motorja.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-304/2007/8
Ob-18152/07
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 katerikoli 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 klimatskih naprav za
potrebe MNZ in Policije, št. 430-304/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije notranje organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj na območju
celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava in
montaža klimatskih naprav za potrebe
organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve in Policije.
Predmet javnega naročila (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 65.833,33
EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.23.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
40 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 18. 7. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka:
28 17116-2401002-43040307, 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
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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
morata biti jasno razvidna 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
naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo, poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je naročilo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
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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.
Izjava ponudnika, da ponujena oprema
ustreza zahtevam in razpisne dokumentacije in iz predloženega tehničnega opisa oziroma druge tehnične dokumentacije.
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: 18. 7. 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: 19. 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 komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-18158/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Kongresni trg
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Anton Jagodic, tel. 01/24-18-652, e-pošta:
anton.jagodic@uni-lj.si, faks 01/24-18-669.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup računalniške opreme za
projekte.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI021.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalniške opreme za izvajanje
projektov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00–1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.

II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo blaga – opreme v
roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenih
računov.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A) Osnovna sposobnost:
– Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nista bila
pravnomočno obsojena 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).
– 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 kateremkoli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– 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.
– 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.
– Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B) Poklicna sposobnost:
– Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
– 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:
– Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov.
– Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da zagotavlja, da bo opremo dobavil
najkasneje v 21 dneh po prejemu naročila in
dostavil fco skladišče naročnika razloženo.
Dokazilo: izjava.
– Da zagotavlja, da je oprema opremljena
s CE oznako (»Conformite' Europe'ene«).
Dokazilo: izjava, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in
varovanje okolja, ki jih določajo evropske
direktive.
– Da zagotavlja, da ponujena oprema
izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v predračunu, in da zagotavlja montažo in servis dobavljene opreme.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju zahtev.
– Da nudi v primeru okvare odzivni čas
6 ur od prejema obvestila o okvari, garancijsko vzdrževanje minimalno 3 leta in da nudi
nadomestne dele (ponudnik ali njegov pogodbeni partner) še najmanj 10 let od dneva
podpisa primopredajnega zapisnika.
Dokazilo: izjava.
– Da imajo:
– pooblaščen servis,
– najmanj 3 serviserje s certifikatom, ki
ga je izdal principal za posamezni sklop,
– 2 serviserja s certifikatom za storage
works EVA,
– 3 serviserje z MCSE nazivom,
Dokazilo: izjava.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) 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: 13. 8. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 8.
2007 ob 10. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; če predložijo pooblastilo.
Univerza v Ljubljani
Št. 97/07
Ob-18162/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. goricah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Petra Pucko, v roke:
Petra Pucko, tel. 02/650-62-00, e-pošta:
petra.pucko@sentilj.si, faks 02/650-62-10.
Internetni naslov(-i): www.sentilj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava opreme za kegljišče Ceršak.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Ceršak.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava opreme za štiristezno kegljišče
v Ceršaku.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.40.00.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da; v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS 07/08.
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; v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Gospodarski subjekt je pri pristojnem
sodišču ali drugem organu regitriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
2. 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, 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin
pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, jemanje podkupnin (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti, pranje denarja.
3. 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 katerekoli drugi postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
4. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnih naročil, ki mu je bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
5. Da pri dajanju informacij, zahtevanimi
v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju, ali v tem postopku,
ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: gospodarski subjekt nudi najmanj 30 dnevni
plačilni rok.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: gospodarski subjekt mora izkazati izpolnjevanje
tehnične sposobnosti in kadrovske sposobnosti (v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 10.30; Občina Šentilj, Maistrova ul.
2, 2212 Šentilj v Slov. goricah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 15. 6.
2007.
Občina Šentilj
Ob-18302/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-86, e-pošta:
spksn.tajnistvo@ajpes.si, faks 01/425-67-46.
Internetni naslov(-i): www.ajpes.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava računalniške opreme
za centralo in izpostave AJPES.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava računalniške opreme za
centralo in izpostave AJPES.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
– Centrala AJPES Ljubljana, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana;
– Izpostava AJPES Ljubljana, Cesta v
Kleče 12, 1000 Ljubljana;
– Izpostava AJPES Celje, Gubčeva ulica
2, 3000 Celje;
– Izpostava AJPES Koper, Pristaniška
ulica 10, 6000 Koper;
– Izpostava AJPES Kranj, Slovenski trg
2, 4000 Kranj;
– Izpostava AJPES Maribor, Svetozarevska ulica 9, 2000 Maribor;
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– Izpostava AJPES Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota;
– Izpostava AJPES Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica;
– Izpostava AJPES Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
– Izpostava AJPES Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna;
– Izpostava AJPES Trbovlje; Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje;
– Izpostava AJPES Krško; Cesta 4. julija
42, 8270 Krško;
– Izpostava AJPES Velenje, Rudarska
cesta 3, 3320 Velenje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava 6 skupin računalniške opreme:
– osebni računalniki: RO-1, 30 kosov;
RO-2, 5 kosov (2 podskupini);
– prenosni računalniki: RP-1, 1 kos (1
podskupina);
– tiskalniki: TL-1, 30 kosov; TL-2, 5 kosov; TL-3, 3 kosi (3 podskupine);
– strežniki: RS-1, 1 kos (1 podskupina);
– omrežna stikala: HS-1, 2 kosa; HS-2, 3
kosi (2 podskupini);
– programska oprema: PO-1, 20 kosov;
PO-2, 1 kos, PO-3, 1 kos (3 podskupine).
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov, vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
rok dobave najkasneje 45 dni od veljavnosti
pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji št.
430-247/2007-3 z dne 1. 6. 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: gospodarske družbe in
samostojni podjetniki.
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: kot v
razpisni dokumentaciji št. 430-247/2007-3
z dne 1. 6. 2007.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji št. 430-247/2007-3
z dne 1. 6. 2007.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji št. 430-247/2007-3
z dne 1. 6. 2007.
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.
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IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 8. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 8.
2007 ob 11. uri; AJPES, Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
IV.3.4) Dodatne informacije:
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb lahko vsi zainteresirani ponudniki prevzamejo razpisno dokumentacijo
s spletnega portala AJPES: www.ajpes.si.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence
in storitve (AJPES)
Ob-18303/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, v roke: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135,
e-pošta: marija.puhek@sb-nm.si, faks
07/33-21-095.
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: sklop 1: računalniška oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI 00D.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 1: računalniška oprema:
– podsklop 1: računalnik namizni z LCD
monitorjem,
– podsklop 2: računalnik prenosni,
– podsklop 3: strežnik.
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:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
do 12. 7. 2007.
Cena razpisne dokumentacije: 25 EUR
(20 EUR + 5 EUR DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je

potrebno vplačati na podračun pri Upravi
RS za javna plačila, št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-35/07.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica z menično izjavo za zavarovanje
dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 3.000 EUR.
Menica z menično izjavo za zavarovanje
odprave napak v garancijski dobi v višini
3.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni pogoji: 6 enakih zaporednih brezobrestnih mesečnih obrokov,
pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 30
dneh po datumu uradnega prejema računa,
ki bo izstavljen po obojestranskem podpisu
primopredajnega zapisnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
3. Da ni vključen na seznam poslovnih
subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 46/06) naročnik ne sme poslovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. Plačilni pogoji: 6 enakih zaporednih
brezobrestnih mesečnih obrokov, pri čemer
prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po
datumu uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika.
2. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponujena oprema izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene v
razpisni dokumentaciji.
2. Tehnična dokumentacija, na podlagi
katere bo naročnik preveril skladnost ponujene opreme z naročnikovimi strokovnimi
zahtevami – natančen opis (v slovenskem
jeziku) ali prospektni material (v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku).
3. Da bo zagotovil 30-dnevni dobavni rok
od podpisa pogodbe.
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4. Da bo dostavil opremo ddp Splošna
bolnišnica Novo mesto – razloženo v prostore naročnika.
5. Da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis v Republiki Sloveniji, ki ima
pooblastilo za pogodbeno vzdrževanje od
proizvajalca opreme.
6. Da zagotavlja odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak v garancijskem in pogarancijskem obdobju.
7. Da zagotavlja testiranje vzorcev ponujenega blaga.
8. Da nudi najmanj 36-mesečno garancijo.
9. Da zagotavlja dobavo rezervnih delov
še najmanj 5 let po izteku garancijskega
roka.
10. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
odgovorni za nadzor kakovosti.
11. Da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme.
12. Da bo zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
3.000 EUR.
13. Da bo zagotovil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 3.000
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.
V.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 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: do 13. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 7.
2007 ob 10. uri; sejna soba na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 62/2007
Ob-18308/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Špela Žagar Indihar, v roke: kadrovski službi,
tel. 01/58-62-140, e-pošta: spela.zagar3@
guest.arnes.si, faks 01/58-62-145.
Internetni naslov(-i): www.vrtec-jarse.si/index1.php.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15-80-00-00, dodatni predmet(-i):
15-50-00-00,
15-10-00-00,
15-20-00-00, 15-30-00-00, 15-90-00-00,
15-60-00-00, 15-81-00-00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznost v višini 10% od skupne vrednosti
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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: 25. 7. 2007 do 14. ure
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 11. 2007.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 9. uri; Vrtec Jarše, Rožičeva 10,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Vrtec Jarše
Ob-18311/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Marinka Zadel Vidmar, tel. 01/58-79-126,
e-pošta: sjn@onko-i.si, faks 01/58-79-406.
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/B1-SJN 012/07 Prenosni
ultrazvočni aparat za EHO kardiograf srca
z dodatno opremo.
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:
prenosni ultrazvočni aparat za EHO kardiograf srca z dodatno opremo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.21.00-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2.000,00 EUR.
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:
– 1/4 kupoprodajne vrednosti v 30 dneh
po prevzemu predmeta javnega naročila,
– 1/4 kupoprodajne vrednosti v 60 dneh
po prevzemu predmeta javnega naročila,
– 1/4 kupoprodajne vrednosti v 90 dneh
po prevzemu predmeta javnega naročila,
– 1/4 kupoprodajne vrednosti v 120 dneh
po prevzemu predmeta javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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, presle-
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pitev 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 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.2.4) 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: 3. 8. 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: 3. 8.
2007 ob 11. uri; Onkološki inštitut Ljubljana,
velika sejna soba, Stavba C, Zaloška cesta
2, Ljubljana.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-18312/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-086, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava gumi transportnih trakov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava gumi transportnih trakov.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
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: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 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. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
12. 6. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-18405/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Urška Podbevšek, tel. 01/420-44-88,
e-pošta: urska.podbevsek@gov.si, faks
01/420-44-91.
Internetni naslov(-i): irsop.urad-lj@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup osmih terenskih vozil za potrebe Inšpektorata RS za okolje in prostor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: območne enote Inšpektorata RS za okolje in prostor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup osmih
terenskih vozil za potrebe IRSOP, ki se
bodo nahajali na osmih območnih enotah naročnika, in sicer na OE Celje, OE
Koper, OE Kranj, OE Ljubljana, OE Maribor, OE Murska Sobota, OE Nova Gorica
in OE Novo mesto.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 18. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: sukcesivna dobava – plačilo 60
dni po vsakokratni izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2007 do 14. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 10. uri.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-18511/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): gp.durs-gu@gov.si,
v roke: Igor Štraus, tel. 01/478-28-23, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks 01/478-27-43.
Internetni naslov(-i): www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-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: predmet javnega naročila je
nakup opreme za blagajniška delovna mesta (šalterji s steklom, kasetniki za denar,
žaluzije, varnostne folije, predelne stene).
Natančen opis naročila je v razpisni dokumentaciji.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN 13/2007 Oprema za blagajne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije DURS po
Sloveniji.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup opreme
za blagajniška delovna mesta (šalterji s
steklom, kasetniki za denar, žaluzije, varnostne folije, predelne stene).
Natančen spisek dobav po lokacijah je
v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani http://www.
durs.gov.si pod »Javni razpisi«, JN 13/2007
Oprema za blagajne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Bančna garancija mora biti izdana v višini 5.000
EUR in mora veljati do vključno 18. 9. 2007.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno
dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh od prejema
računa. Za podrobnejše informacije glejte
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik 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.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za
leto 2006 in imajo v zadnjih 6-ih mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazila (lahko so kopije):
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– BON-1/P z bilančnimi podatki za leto
2006, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– Potrdilo o plačilni sposobnosti od banke, pri kateri imajo odprt račun, iz katerega
mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred
izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih
obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma predložitve ponudbe.
– Obrazec BON-1/SP – z bilančnimi podatki za leto 2006.
– Fizične osebe morajo predložiti še potrdilo pristojne davčne izpostave, da imajo
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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: do 18. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 9.30; na sedežu naročnika.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-18522/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: prof. dr. Marko Petrič,
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tel. 01/423-11-61 (int. 417), e-pošta: marko.petric@bf.uni-lj.si, faks 01/257-22-85.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava in montaža visokozmogljivostnega tenziometra.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža visokozmogljivostnega tenziometra.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VIII/34.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža visokozmogljivostnega tenziometra.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33123100–9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Originalni izjavi banke ali zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v 30 dneh po
uradnem prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik iz Republike Slovenije vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše
izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
ponudnike po ZJN-2. Ponudniki s sedežem
izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v
register dejavnosti.
Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem,
goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem
denarja. Ponudnik s sedežem v Republiki
Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o
izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež
izven Republike, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso
storili.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar
z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti,
ali da ni v katerem koli podobnem položaju.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež izven
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Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v
kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih
dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s četrtim
odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami
kot so definirane v tem členu.
Eventuelna dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer: za gospodarske družbe: obrazec BON 2.
Za samostojne podjetnike: odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za zadnje poslovno leto (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem
poslovnem letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune.
Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: spisek
referenc, to je seznam opravljenih dobav
in montaž sorodnih naprav v treh letih v
vrednosti nad 30.000,00 EUR (z vključenim
DDV). Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako dobavo in
montažo, ki jo ponudnik v obrazcu navaja.
Pogoj: vsaj 3 take dobave in montaže.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Osnovna naprava
z dodatnimi opcijami
3. Dodatna oprema

Ponderiranje

60
20
20

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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 30. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 13. uri; Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta VIII/34, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, sejna soba.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta

Gradnje
Ob-18070/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev in izdelava za odvodnjavanja na 25 odsekih (v vrednosti skupaj z
DDV 137.263,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odseki
0259, 0263, 0265 ceste G2-105, G2-106
Mačkovec–Novo mesto (Krka), Žlebič–Kočevje, Livold–Fara.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev in izdelava za odvodnjavanja na
25 odsekih.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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:
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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 12. ure.
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: 2. 7.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18072/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena dela na G1-4/1261, 1262

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
reko Arja vas–Velenje: ureditev križišča –
odcep za Dobrno (v vrednosti skupaj z DDV
90.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odseki 1261,1262, cesta G1-4, Velenje–Črnova,
Črnova–Arja vas.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela na G1-4/1261,1262 preko
Arja vas–Velenje: ureditev križišča – odcep za Dobrno.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 30. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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:
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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 13. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18090/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija, v roke:
Rafko Zorič, tel. ++386/7/384-63-03,
e-pošta:
rafko.zoric@obcina-skocjan.si,
faks ++386/7/384-63-09.
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: obnovitvena dela na cesti LC 339
112 Goriška vas-Klenovik-1. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: LC
339 112 Goriška vas-Klenovik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila so obnovitvena dela na
cesti LC 339 112 Goriška vas-Klenovik
po projektu št. 69/04, ki ga je izdelal BTI,
d.o.o., Rogaška Slatina in popisu del, ki
ga je pripravila Občina Škocjan.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120–6.
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: 15. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR;
– Ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe;
– Ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
nekaznovanost za kazniva dejanja iz 42.
člena ZJN-2-izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar dokazuje s podatki o finančnem stanju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila,
vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev.
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.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 14. uri; v sejni sobi na naslovu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani strokovne komisije, ponudniki, ostali.
Občina Škocjan
Ob-18151/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Milan Gerželj, v roke: sprejemna
pisarna, tel. 03/713-64-52, e-pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, faks 03/713-64-64.
Internetni naslov(-i): www.zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev parkirišč za osebna vozila v Žalcu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Žalec.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja parkirišč in javne razsvetljave.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) 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: 10. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Občina Žalec
Ob-18157/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Gorenja vas – Poljane,
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Matija Podobnik, tel. 04/51-83-114, e-pošta:
matija.podobnik@obcina-gvp.si,
faks
04/51-83-101.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja poslovilnega objekta v
Leskovici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Leskovica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del, potrebnih za izgradnjo poslovilnega objekta.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 30. 9. 2007, zaključek 30. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
II.4) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 200.000
EUR.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe, ki
mora veljati za čas veljavnosti ponudbe.
Izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, po
mesečnih situacijah v roku 60 dni po potrditvi situacije. Ponudbena cena je fiksna.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno 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 ga je določil naročnik: 430-02/2007.
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: 23. 7. 2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do
11.30.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na enotni zakladniški račun št.
01227-0100007212, sklic 483.
Predložitev ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom »Javni razpis – ne odpiraj
– izgradnja poslovilnega objekta v Leskovici«.
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: 26. 7.
2007 ob 12. uri; Gorenja vas.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov s pismenim pooblastilom.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se sofinancira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-18160/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Inštitut Jožefa Štefana, Jamova
39, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): LIZ - inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, v roke: Janez Sitar,
univ. dipl. inž. gr., tel. 01/23-44-030, e-pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si, faks
01/23-44-050.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: izvedba GOI del za rekonstrukcijo in delno nadzidavo objekta K5.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba GOI del za rekonstrukcijo in
delno nadzidavo objekta K5 Inštituta Jožef
Stefan v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Jamova 39.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba GOI del za rekonstrukcijo in delno nadzidavo objekta K5 – Inštitut Jožefa
Štefana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214600–6.
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, začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek marec
2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo vsak delovni dan na naslovu LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana. Plačilo v višini 40,00 EUR je vplačati pred
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dvigom dokumentacije na račun TTR LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, 19100-0010023743,
Deželna banka Slovenije,d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Originalni izjavi banke ali zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v 60 dneh po
uradnem prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik iz Republike Slovenije vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše
izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
ponudnike po ZJN-2. Ponudniki s sedežem
izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v
register dejavnosti.
Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista
bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji
namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po
ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež izven Republike, pa morajo k podpisani izjavi priložiti
dokazila, da gornjih dejanj niso storili.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar
z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je
v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s 4. odstavkom
42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot
so definirane v tem členu.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež, ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2 nadomesti z izjavami,
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila, ki ne smejo biti

starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Kolikor država, v kateri ima ponudnik
sedež, ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko
ponudnik v skladu s 4. odstavkom 42. člena
ZJN-2 nadomesti z izjavami, kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke za socialno varnost, v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež, ali določbami države naročnika.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki pa imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima ponudnik
sedež, ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko
ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42.
člena ZJN-2 nadomesti z izjavami, kot so
definirane v tem členu.
Eventualna dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer: za gospodarske družbe: obrazec BON 2.
Za samostojne podjetnike: odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za zadnje poslovno leto (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR,
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem
poslovnem letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune.
Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Spisek referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh letih v vrednosti
nad 1.000.000 EUR (brez DDV) za 1 objekt.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik
v obrazcu navaja.
Pogoj: ponudnik je v zadnjih treh letih
zgradili ali obnovil vsaj 3 objekte, v vrednosti
nad 750.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt.
Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih treh letih.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja.
Pogoj: Odgovorni vodja del je bil v zadnjih treh letih odgovorni vodja del na vsaj
treh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v
vrednosti nad 750.000 EUR (brez DDV) za
posamezni objekt.
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.
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IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 12. uri, Ljubljana, Jamova 39, Ljubljana, sejna soba.
Inštitut Jožef Štefan
Po pooblastilu
LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana
Št. 19/07
Ob-18161/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Logatec, Tržaška c. 15, 1370 Logatec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Čuk, v roke: Mateja Čuk, tel. 01/759-06-36,
e-pošta: obcina.logatec@logatec.si, faks
01/759-06-20.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
obcina-logatec.com/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktih(-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) kontaktih(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktih(-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 gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Logatec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Logatec.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Logatec.
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II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: registriran kot operater
elektronskih komunikacij.
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: operaterji elektronskih komunikacij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 3.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali 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:
– spodaj navedena merila:
Merila
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 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.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Občina Logatec
Ob-18264/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tolmin, Ulica padlih borcev
2, 5220 Tolmin, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ksenija Kikl, univ. dipl. inž. grad.,
v roke: Kseniji Kikl, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 05/38-19-517, GSM 031/318-128,
e-pošta: ksenija.kikl@obcina.tolmin.si, faks
05/38-19-523.
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: ceste povodja reke Soče – Občina
Tolmin – LC 420 130 Most na Soči–Kanalski
lom–Kal nad Kanalom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Most
na Soči–Kanalski lom–Kal nad Kanalom.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ceste povodja reke Soče – Občina Tolmin
– večja vzdrževalna dela na cesti LC 420
130 Most na Soči–Kanalski lom–Kal nad
Kanalom.
Operacijo sofinancira Evropska unija

Ponderiranje

1. najnižja cena na končnega
uporabnika, ki jo bo
ponudnik mesečnoMestna obþina Celje
Trg celjskih knezov 9
zaračunaval ponudnikom
storitev za dostop do 3000 Celje
končnega uporabnika
na delu omrežja,
zgrajenem z lastnimi
sredstvi ponudnika
20
2. delež komercialnega dela
omrežja na območjih brez
širokopasovne infrastrukture
40
3. ocena gradnje
nekomercialnega dela
omrežja
40
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:
22. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.

»Naložba v vašo prihodnost«
Projekt delno financira Evropska unija.
Evropski sklad za regionalni razvoj

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 (podpisana le v primeru uspešne kandidature na JR
regionalnih razvojnih programov Evropske
unije – Evropskega sklada, zaključek april
2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponudbe,
– izjava o izpolnjevanju bančne garancije
za dobro izvedbo posla in odpravi napak v
garancijskem roku,
– potrdilo banke, da gospodarski subjekt
ni imel blokiranega transakcijskega računa v
zadnjih šestih mesecih poslovanja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:

– naročnik bo opravljena dela plačeval v
roku 8 dni po prejetju potrjene situacije,
– gradnja se delno finansira iz evropskega sredstev in delno iz občinskega proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudnik mora dokazati
usposobljenost in sposobnost za izvedbo
javnega naročila skladno z 42, 43, 44 in 45.
členom ZJN-2 in izpolniti tudi druge pogoje,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
kakšna so njihova medsebojna razmerja.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
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
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena Navodila za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– izjava o izpolnjevanju posebnih gradbenih uzanc,
– podatki o tehnični zmogljivosti,
– podatki o zaposlenih kadrih, število,
izobrazba in strokovnost,
– podatki o odgovornem vodji del,
– spisek delavcev, dovoljenj in kooperantov za delo na predvidenem objektu,
– izjava o zagotavljanju kontrole in kvalitete vgrajenih materialov,
– izjava o izvedbi rekonstrukcij in modernizacij cest v vrednosti 286.646,00 EUR v
obdobju 2002–2006. Izjava naj vsebuje vrsto objekta, vrednost in leto izgradnje. Izjava, ki vsebuje druge podatke, se smatra kot
neustrezno. Reference morajo biti potrjene
s strani investitorjev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne ose be 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: 25. 7. 2007 do 12. ure.
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IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 13. uri; mala sejna soba Občine
Tolmin, prvo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
Občina Tolmin
Ob-18266/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Branka Lavrih, tel. 01/89-63-452, e-pošta:
Branka.lavrih@litija.si, faks 01/89-63-460.
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: gradnja kanalizacije na Graški cesti v
Litiji (od objekta Graška cesta 66 do križišča
z Bevkovo ulico).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja kanalizacije na Graški cesti v Litiji (od objekta Graška cesta 66 do križišča z Bevkovo ulico).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00.
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. 9. 2007, zaključek
30. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava o izdaji
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi – podrobnosti 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 ali izjava o predložitvi pravnega akta – pogodbe 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 sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt 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 zdru-

ževanje; 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 ne smejo biti obsojene tudi
osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli
podobnem položaju in da ni bil proti njemu
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da gospodarski subjekt ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem
in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
8. Da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila.
9. Da je korektno izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
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.
2. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok.
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Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da razpolaga z ustrezno strojno mehanizacijo za izvedbo del.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
2. Da izkazuje (potrjena priporočila) dobro opravljanje gradbenih del v zadnjih petih
letih, z najmanj petimi gradnjami na področju razpisa oziroma primerljivih projektov v
vrednosti najmanj 150.000,00 € za vsakega
posebej.
Dokazilo: seznam najvažnejših izvedb
gradenj z obveznimi prilogami (podrobnosti
v razpisni dokumentaciji).
3. Da razpolaga z ustreznim kadrom-številčno in po izobrazbi – najmanj eden redno
zaposleni delavec kot odgovorni vodja del
izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO-1.
Dokazilo: obrazec izobrazba in izkušnje
kadra s prilogami (obrazec v razpisni dokumentaciji).
4. Da ima zavarovano odgovornost po
33. členu ZGO-1.
Dokazilo: dokument o zavarovanju odgovornosti oziroma izjava.
5. Da ne nastopa s podizvajalci.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti
vsak delovni dan na sedežu naročnika med
8. in 12. uro.
Cena 50 €, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo
o nakazilu zneska 50,00 € na transakcijski
računa Občine Litija št. 01260-0100002491
s pripisom: razpisna dokumentacija – kanalizacija Graška.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2007 do 10. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: javno odpiranje.
Občina Litija
Št. 4301-6/07
Ob-18267/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ajdovščina in Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Cesta 5. maja 6a,
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5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Peter Kete, tel. 05/365-91-10,
faks 05/365-91-33.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova komunalne infrastrukture Gregorčičeve ulice in Ceste 5. maja v
Ajdovščini.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: mesto
Ajdovščina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Občina Ajdovščina bo izvedla prenovo
komunalne infrastrukture Gregorčičeve
ulice in Ceste 5. maja v Ajdovščini.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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. Projekt bo delno financirala EU-Evropski sklad za regionalni razvoj.
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 sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
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IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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 od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 10.15; mala sejna soba Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ajdovščina in Komunalno
stanovanjska družba d.o.o.
Ob-18268/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Komen, v roke:
Erik Modic, tel. 05/731-04-53, e-pošta:
erik.modic@komen.si, faks 05/731-04-60.
Internetni naslov: www.komen.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: gradnja javne razsvetljave Komen.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Komen.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja javne razsvetljave Komen.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.52.71.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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: 60-dnevni plačilni rok po prejemu potrjenih situacij s strani nadzora.
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: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je
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.1.3) 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: 3. 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: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 10.30; Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen.
Občina Komen
Št. 0002181
Ob-18270/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Vojko Pelikan, 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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja merilno regulacijske
postaje MRP Šenčur po postopku s pogajanji po predhodni objavi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimikoli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Gradnja MRP Šenčur, ki vsebuje:
– dobava in montaža merilne linije, s turbinskim merilnikom in korektorjem,
– dobava in montaža regulacijske linije
(delovne in rezervne) z regulatorjem, VZV
in VIV,
– dobava in montaža plinskega filtra,
– dobava in montaža krogelnih pip in instrumentov za merjenje temperature in tlaka ZP,
– dobava in montaža vstopnega plinovoda s podzemno zaporno pipo in priklopom
na obstoječi plinovod,
– dobava in montaža izstopnega plinovoda s podzemno pipo,
– izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa,
– AKZ,
– dobava in montaža električne instalacije za napajanje, instrumentacijo, ozemljitve
in izenačevanje potencialov,
– gradbena dela.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so
predmet javnega naročila.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 16. 6. 2007, zaključek 16. 11.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti.
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 10% pogodbene
vrednosti.
D) Zavarovanje.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje, kar pomeni, da mora biti
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri organu države, v kateri
ima sedež.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje - imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti, pranje denarja.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava in
ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo
obsojen na postopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnikov povprečni letni prihodek za zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
500.000 €.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ponudnik mora imeti v zadnjih treh letih dokončani vsaj dve gradnji na področju
gradnje plinovodov in merilno regulacijskih
postaj, tlačne stopnje nad 16 bar v vrednosti
nad 110.000 EUR. Ponudnik mora predložiti izpolnjene izjave naročnikov z navedbo
vrste del ter navedbo vodje projekta pri ponudniku.
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 St37.0, SIST EN10208 ali enako-
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vredno, ateste varilnega osebja za najmanj
tri varilce 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.
Za osebe, vpisane v imenik Inženirske
zbornice, mora ponudnik predložiti fotokopijo vpisa v imenik Inženirske zbornice.
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. Imeti
mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
podobnih delih.
V primeru, da bo ponudnik izvajal gradnjo s podizvajalci, jih mora navesti ter pri
tem navesti, katera dela (iz popisa del) bo
oddal podizvajalcem.
V primeru skupne ponudbe mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila in določen vodilni partner,
ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. 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: 16. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 430-0031/2007
Ob-18271/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(-e):
Občina
Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, kontaktna(-e) toč-
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ka(-e): ales.otorepec@rogaska-slatina.si, tel.
03/81-81-700, e-pošta: obcina@rogaska-slatina.si, faks 03/81-81-724.
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 356070 Keros–
Brezovec / 1. faza – odcep: Keros–Rjavica
in izgradnja pločnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: občina
Rogaška Slatina, LC 356070.
Šifra NUTS: 502 Nizke gradnje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
delna popravila spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, izvedba zgornjega
ustroja, izgradnja pločnika za pešce 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 23. 7. 2007, zaključek 17. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno pri naročniku.
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 za kakovost izvedenih del 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 7. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije, skladno s tretjim odstavkom
24. člena ZIPRS0607;
– 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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
projekt delno financira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju
2007–2013.
Naročnik si skladno s pogoji, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, pridržuje zaključiti postopek brez oddaje naročila.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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);
– 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
kateremkoli 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
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
Št. 004/07
Ob-18285/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Iztok
Uranjek, tel. 03/426-56-14, e-pošta: iztok.uranjek@celje.si, faks 03/426-56-32.
Internetni naslov(-i): www.celje.si.

Mestna obþina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

»Naložba v vašo prihodnost«
Projekt delno financira Evropska unija.
Evropski sklad za regionalni razvoj

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: komunalna oprema dela poslovne
soseske Gaberje jug v Celju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: obstoječ objekt Narodnega doma v Celju.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
komunalna oprema dela poslovne soseske Gaberje jug v Celju je inženirski
objekt izvedbe komunalne opreme poslovne soseske. Gre za izvedbo gradbenih del.
Gre za izvedbo gradbenih del komunalne
opreme nove poslovne soseske na območju
stare Cinkarne v Celju, ki zajemajo naslednja gradbena dela:
– sanacija izkopane zemljine območja
stare Cinkarne,
– izvedba cest,
– izvedba komunalnih koridorjev ob novih cestah,
– navezava komunalnih vodov na obstoječo komunalno omrežje soseske,
– izvedba cestnih in komunalnih priključkov po lokacijskem načrtu predvidenih poslovnih objektov,
– izvedba meteorne kanalizacije,
– izvedba fekalne kanalizacije,
– izvedba javnih parkirišč in
– izvedba z občinskim lokacijskim načrtom predvidenih javnih površin nove soseske.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da, do tri
sklope:
– sanacija izkopane zemljine območja
stare Cinkarne,
– izvedbo cest,

– izvedbo komunalnih koridorjev ob novih cestah,
– navezavo komunalnih vodov na obstoječo komunalno omrežje soseske,
– izvedbo cestnih in komunalnih priključkov po lokacijskem načrtu predvidenih poslovnih objektov,
– izvedbo meteorne kanalizacije,
– izvedbo fekalne kanalizacije,
– izvedbo javnih parkirišč in
– izvedbo z občinskim lokacijskim načrtom predvidenih javnih površin nove soseske.
Ponudnik sam izbere in ponudi enega ali
do tri funkcionalne sklope izvedbe, smiselno
glede na ponujeno tehnologijo izvedbe in
ponujeno zaporedje izvajanja gradbenih del.
Posebno pozornost mora posvetiti ponudbi
deponiranja in tretiranja izkopane zemljine.
II.1.6) Variante so dopustne: da, največ
tri.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
dve leti od oddaje naročila; začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 12. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izbrani izvajalec).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik ni pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku,
– ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne
smejo sodelovati po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih,
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je v zadnjih dveh letih izvedel
komunalne opreme sosesk in priključke na
obstoječo komunalno infrastrukturo,
– ponudnik ima zagotovljeno ustrezno
kapaciteto tehnične opreme in ima primerno usposobljen strokovni kader,
– rok izvedbe razpisanih del.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– rok,
– reference.
Merila

1. cena
2. rok
3. reference

Ponderiranje

50%
25%
25%
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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 fazah: da, vendar največ treh.
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. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 9. 2007; 3 mesece od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 12. uri; MOC, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani ponudnikove odgovorne osebe (tudi
v primeru, da je pristojna odgovorna oseba
sama).
Mestna občina Celje
Ob-18301/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Meta
Čanžek, tel. 01/475-21-90, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova OHPK naprav na objektih
RTV Slovenija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: objekti
RTV Slovenija.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je obnova naprav
za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in
klimatizacijo na objektih RTV Slovenija
na vseh lokacijah naročnika, ki se nahajajo na območju celotne Slovenije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.26.0000-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-G0007.

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-G0007.
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-G0007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-G0007.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-G0007.
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-G0007.
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-G0007.
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-G0007.
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-G0007.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
– cena 90 točk,
– reference 10 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
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IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
2007 ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-18304/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za
meroslovje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, v roke: mag. Gašper Vindišar, tel. 01/24-42-700, e-pošta:
gasper.vindisar@gov.si, faks 01/24-42-714.
Internetni naslov(-i): www.mirs.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadaljevanje obnove objekta Urada RS za meroslovje na lokaciji Grudnovo
nabrežje 17, Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Grud
novo nabrežje 17, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška, strojna in elektro
inštalacijska dela v predvideni vrednosti
115.000 EUR z DDV.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 12.000 EUR,
– izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 12.000 EUR, ki
jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po
podpisu pogodbe,
– izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v višini 12.000 EUR, ki
jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi
končne situacije.
Podrobno razdelano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
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Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek
na naslednji način:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), 60. dan od uradnega prejetja potrjenih
začasnih mesečnih situacij in v skladu z
dinamiko plačil,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
zastopnika naročnika (nadzora), po primopredaji del, predaji bančne garancije oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko
dobo, 60. dan od uradnega prejetja potrjene
končne situacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudba mora biti izdelana po načelu »ključ
v roke«, kjer je končna ponudbena cena
enaka končni ponudbeni ceni iz predračuna, cene pa fiksne do predaje objekta naročniku.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti dokumente – izjave
pod kazensko in materialno odgovornostjo v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2005 in v letu 2006 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 50%
večji od ponudbene vrednosti (z DDV) za
izvedbo naročila po tem razpisu.
Dokazila oziroma potrdila niso starejša
od 30 dni.
Ponudnik ima v celoti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev
oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz
predhodnih postopkov 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.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 10.30; Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana, soba 104.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
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Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti v času uradnih ur na vložišču Urada
RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17,
Ljubljana.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
Št. 4301-5/07
Ob-18305/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Peter Kete in Janez Furlan, tel. 05/365-91-10, faks 05/365-91-33.
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: izgradnja komunalne infrastrukture
Poslovna cona Gojače – I. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: mesto
Ajdovščina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Občina Ajdovščina bo izvedla izgradnjo
komunalne infrastrukture poslovne cone
Gojače.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek avgust 2007, zaključek julij 2009.
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: določeno v razpisni dokumentaciji. Projekt bo delno financirala EU-Evropski sklad za regionalni razvoj.
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 sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 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 od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 10.15; mala sejna soba Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ajdovščina
Ob-18306/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Borovnica, Paplerjeva 22,
1353 Borovnica, Slovenija, v roke: Sonja
Čvorak, tel. 01/750-74-65, e-pošta: komunala@borovnica.si, faks 01/750-74-61.
Internetni naslov(-i): www.borovnica.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: sanitarna kanalizacija Jele.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: gradnja sanitarne
kanalizacije Jele.
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Borovnica.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 25. 7. 2007, zaključek 15. 10.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
brezplačno pridobiti do 12. 7. 2007 do 12.
ure, vsak delovni dan na Občini Borovnica,
Paplerjeva 22, ali po pošti po predhodnem
naročilu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 7.000 EUR, ki mora veljati za čas
veljavnosti ponudbe,
– izjava banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo
v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
veljati 30 dni od datuma dokončanja del in
jo bo priložil naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– izjava banke, da za odpravo napak v
garancijski dobi nudi bančno garancijo v višini 10% od vrednosti izvedenih del, ki mora
veljati 30 dni po preteku garancije in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji.
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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: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, 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.
3. 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.
4. 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 kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
5. 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.
6. 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.
7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7: Izjava
ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da 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 60-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
10. Da nudi najmanj 2-letno garancijo na
izvedena dela.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Da je sposoben skladno z zahtevami
naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko
izvesti predmetno javno naročilo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
12. Da ima najmanj 3. reference enakih ali podobnih del, ki so presegli 100.000
EUR, opravljenih v zadnjih treh letih od dneva ponudbe.
Dokazilo: reference s prilogami.
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: 12. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Borovnica, Paplerjeva 22, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
Občina Borovnica
Ob-18309/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Boris Marčetič, direktor občinske uprave, tel. 04/537-23-00,
e-pošta: boris.marcetic@radovljica.si, faks
04/531-46-84.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Vovkovi – Izgradnja novega objekta
in preselitev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Radovljica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
investitor ima namen zaradi gradnje avtoceste preseliti stanovalce iz enostanovanjske hiše na novo lokacijo na kateri
se bo izgradil nov objekt.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 11. 7. 2007.
Cena: 50 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR:
01302-0100007805,
sklic:
00
71300050-3236-44368.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe, garancija za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbenih vrednosti ter
finančno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica morebitnih
napak pri gradnji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpis iz sodnega registra podjetij ali potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: BON
1, BON 2 in poravnane vse finančne obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
dve potrjeni referenci s strani naročnikov v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: tri mesece od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 12. uri, Občina Radovljica.
Občina Radovljica
Ob-18338/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Nataša Jevšnikar, tel. 02/872-35-69, e-pošta: natasa.jevsnikar@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,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev križišča in priključka z
levo zavijalnim pasom za potrebe v čistilni
napravi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev križišča in priključka z levozavijalnim pasom za potrebe v čistilni napravi, na glavni cesti G1 št. 1 (Vič–Dravograd–Maribor–Tezno–Hajdina), odsek
0241 (Dravograd–Radlje ob Dravi) od km
2+080 do 2+340 v dolžini 260 m.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v skladu z
zakonom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) 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 (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), dejanje
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
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v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi.
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imajo sedež.
a.5.) da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti investicijo.
b) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta
b.1.) da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so
predmet javnega naročila.
b.2.) 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.
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,
– da gospodarski subjekt v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
– družbe: BON 1 in BON 2, ki ni starejši od 30 dni od dneva objave javnega
naročila,
– samostojni podjetnik: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
tri mesece in BON-1/SP,ki ni starejši od 30
dni od dneva objave javnega naročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi; izvedba 60%
vrednosti vseh del, 5 referenc v zadnjih petih letih za izvedbo podobnih objektov,

– da zagotavlja, da ima za izvedbo del
ustrezen strokovni kader.
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: 10. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 18. 10. 2007.
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.
Občina Dravograd

Storitve
Št. 430-0008/2007
Ob-18375/07
Razveljavitev
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota razveljavlja objavo javnega naročila za opravljanje storitve
po odprtem postopku za izvajanje čiščenja
prostorov z oznako Ob-11557/07, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4.
2007.
I.2) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 35003-1/2005-02
Ob-18073/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Grosuplje, Taborska c. 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Urad za gospodarstvo, družbene
dejavnosti in finance, v roke: Martina Cingerle, tel. 01/78-88-750, e-pošta: obcina-grosuplje@ob.grosuplje.si, faks 01/78-88-764.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
grosuplje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbira izvajalca projekta »Proces ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Radensko polje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila »Proces ustanavljanja
Krajinskega parka Radensko polje« je preko dvoletnega projekta in participativnega
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pristopa z deležniki različnih skupin priprava
predloga akta o zavarovanju in ustanovitev
Krajinskega parka Radensko polje, ki bo, s
pomočjo komunikacijske strategije, usklajen
z vsemi deležniki omenjenega območja in
strokovnimi inštitucijami. Predlog akta o zavarovanju se bo z javno obravnavo in javno
predstavitvijo razlogov za zavarovanje predstavil zainteresirani javnosti v skladu z 58.
členom Zakona o ohranjanju narave. Proces
ustanavljanja je ključen del, od katerega je
odvisno, ali bo lokalno prebivalstvo sprejelo
idejo o parku, ali bo znotraj parka videlo svojo razvojno priložnost in ali bo park zaživel
v pravem pomenu, ko bo enkrat zavarovan.
V skladu z navedenim je končni cilj projekta
zavarovanje in ustanovitev Krajinskega parka Radensko polje (KPRP).
Predvidoma bo projekt trajal dve leti oziroma naj bi bil predlog akta o zavarovanju
in ustanovitvi KPRP pripravljen do konca
leta 2008.
Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim ponudnikom na voljo ob uradnih urah, in
sicer: ponedeljek, sreda in petek med 8. in
11. uro ter ob ponedeljkih med 12. in 15. uro,
ob sredah med 12. in 16.30 in ob petkih med
12. in 13. uro, vendar najkasneje do 9. 7.
2007 na sedežu naročnika. Ponudniku se
na njegovo zahtevo razpisno dokumentacijo
pošlje tudi po pošti, najkasneje šest dni po
prejemu zahteve.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak
ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in kapacitete ter izpolnjuje razpisne pogoje (v skladu z
vsebino razpisne dokumentacije).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 22. 6. 2007, zaključek 10. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
V skladu z Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06).
Naročnik bo izvedena dela plačal 30 dni
po prejemu računa, ki ga lahko ponudnik izstavi po opravljeni aktivnosti. Računu mora
ponudnik priložiti natančno specifikacijo aktivnosti, ki jih na računu zaračunava.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora biti seznanjen oziroma
mora poznati stanje krajinskih parkov v Sloveniji, za kar podpiše izjavo, na kateri navede, kako oziroma v kakšni meri je seznanjen
z ustanavljanjem in delovanjem krajinskih
parkov v Sloveniji (Izjava C/10).
Ponudnik je moral v zadnjih petih letih
aktivno delovati oziroma sodelovati pri raziskovanju in vrednotenju Radenskega polja
in njegovih naravnih vrednot in posebnosti,
pri čemer se upošteva delo oziroma reference kadrov ponudnika ali njegovih zunanjih
sodelavcev (Izjava C/11).
Ponudnik mora podpisati izjavo, da se
v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
(Izjava C/7).
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.
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 imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo za točke 1-5: s strani ponudnika
podpisani in žigosani izjavi C/2 in C/3.
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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
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.
Dokazilo za točke 1-2: s strani ponudnika podpisani in žigosani izjavi C/2-2. stran
in C/3.
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.
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3. 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 (vsebina potrdila določena v Izjavi C/4).
4. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: s strani ponudnika podpisana
in žigosana izjava C/5.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da zagotavlja izvedbo projekta »Proces ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje« in pripravo predloga akta o zavarovanju in ustanovitvi Krajinskega parka
Radensko polje vključno z javno obravnavo
in javno predstavitvijo razlogov za zavarovanje najkasneje do konca leta 2008 (v primeru, da bo podpis pogodbe do konca meseca
julija 2007, v nasprotnem primeru se rok
ustrezno podaljša). (Izjava C/6).
2. Reference: ponudnik naj navede tehnično osebje in strokovne organe, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na
to, ali so zaposleni pri gospodarskem sub
jektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, predvsem pa naj navede tiste,
ki bodo odgovorni za nadzor nad izvedbo
projekta (Izjava C/8).
3. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja ter ima zaposlene oziroma podizvajalce, ki so sposobni izvesti
pogodbo (izjava C/8).
4. Da bo storitev, ki je predmet javnega naročila, izvedena v skladu z veljavnimi
standardi in predpisi ter da bo ponudnik
izvedel vse aktivnosti, ki so potrebne za
ustanovitev krajinskega parka, poleg navedenega pa pripravil tudi osnutek akta o ustanovitvi ter izvedel javno obravnavo oziroma
javno predstavitev razlogov za zavarovanje
(izjava C/9).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: 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: 10. 7. 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: do 1. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 9. uri; Občina Grosuplje, Taborska
c. 2, 1290 Grosuplje, sejna soba – pritličje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ob odpiranju ponudb bodo lah-
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ko poleg komisije prisotni tudi predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom.
Občina Grosuplje
Ob-18075/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Dejan Adamič, tel. 01/47-19-124, e-pošta:
razpis.cns2007@bsi.si, faks 01/47-19-730.
Internetni naslov(-i): www.bsi.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: postavitev centralnega nadzornega
sistema Banke Slovenije s pomočjo orodij
HP OpenView.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj dobave: naslov naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
postavitev centralnega nadzornega sistema Banke Slovenije s pomočjo orodij
HP OpenView:
– Uvedba upravljanja z incidenti in konfiguracijami (HP OpenView Service Desk),
– Implementacija nadzornega sistema
(HP OpenView Operations in NNM),
– Integracija HP OV Service Desk z HP
OV Operations in HP OV NNM,
– Izobraževanje uporabnikov in administratorjev HP OV rešitev.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30241400.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izbrani izvajalec).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
ponudnikov, mora biti izdelana v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnika ni mogoče izločiti po prvem in/ali po tretjem odstavku 42. člena
Zakona o javnem naročanju,
– da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne
smejo sodelovati po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih,
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost: da razpolaga oziroma da lahko zagotovi najmanj dva
kvalificiranima strokovnjaka za HP OpenView orodja, ki imata skupaj naslednje certifikate:
a) ITIL Service Manager,
b) ASE – HP OpenView Systems and
Servers for Windows,
c) AIS – HP OpenView Network Services
Management,
d) AIS – HP OpenView Service Management.
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: 7. 8. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 11. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani ponudnikove odgovorne osebe (tudi
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama).
Banka Slovenije
Ob-18084/07
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 »laboratorijske preiskave«.
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 laboratorijske preiskave.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.14.00.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) 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 1x mesečno za storitve opravljene v
preteklem mesecu.
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: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
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 po-
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nudnika. 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
Ob-18149/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marija Jambrek, Darja
Will, v roke: Marija Jambrek, Darja Will, tel.
07/393-35-66,
07/393-35-72,
e-pošta:
mija.j@sentjernej.si, darja.w@sentjernej.si,
faks 07/393-35-77.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Šentjernej za Osnovno šolo Šentjernej in
podružnično šolo Orehovica za šolsko leto
2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Občina Šentjernej.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Šentjernej za Osnovno šolo Šentjernej
in podružnično šolo Orehovica za šolsko
leto 2007/2008.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10% od
pogodbene vrednosti z DDV,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,
– 2 lastni bianco menici s pooblastilom
za izpolnitev in uporabo (le v primeru sodelovanja glavnega izvajalca s podizvajalci),
– izjava v skladu s 5. členom Odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 30. dan po prejemu
računa v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora natančno opredeliti
naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki
skupino gospodarskih subjektov v primeru,
da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:

– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(ZPCP-2, Ur. l. RS, št. 91/06),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
110/04),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki, s katerimi se prevažajo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 91/06).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v kateremkoli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
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ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, morajo predložiti toliko potrdil, kot ima računov.
Potrdilo mora biti v originalu in ne starejše
od 30 dni od datuma določenega za oddajo
ponudbe.
9. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
10. Da gospodarski subjekt zagotavlja,
da bo upošteval vse obveznosti, ki izhajajo
iz zakonodaje na področju varnosti, zdravja
in varovanja okolja, ki jih določajo evropske
direktive.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta, da bo izpolnjeval bistvene zahteve za
varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih
določajo evropske direktive.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze
skupin otrok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
11. Da zagotavlja nadomestno vozilo ali
nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
12. Da ima potrdilo o poklicnih vozniških
izkušnjah.
Dokazilo: potrdilo 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: 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: 10. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopnik ali osebe s
pooblastilom.
Občina Šentjernej
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Ob-18150/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dragica
Mazej, tel. 02/870-48-12, e-pošta: dragica.mazej@crna.si, faks 02/870-48-21.
Internetni naslov(-i): http://www.crna.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 prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Črna na Koroškem
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. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Črna na Koroškem.
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. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od ocenjene vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh po prejemu in
pravilni izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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 kateremkoli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni
storil velike strokovne napake iz področja
predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila pod točko A): pod zaporedno
številko 1, 2, 3, 4 in 5, ponudnik predloži
izjavo in pooblastilo za pridobitev podatkov
iz kazenske evidence.
Dokazila pod točko B): pod zaporedno
številko 6 in 7, ponudnik predloži izjavo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov.
9. Ponudnikovo bonitetno poročilo.
Dokazilo: potrdilo o finančni in poslovni
sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma Bonitetno poročilo), potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb in ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova
poslovna banka.
10. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok po prejemu in pravilni izstavitvi računa.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
12. Da je ponudnik v zadnjih treh letih
sam ali s partnerji že izvajal primerljive storitve za najmanj tri različne naročnike in
predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih storitev
mora znašati najmanj 100.000,00 EUR za
posamezno storitev.

Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
13. Da ima ponudnik na razpolago zadostno število vozil za izvedbo storitve.
Dokazilo: Seznam vozil.
14. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev, s katerimi bo izvajal storitev, z
navedbo, katere storitve bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
15. Da bo ponudnik prevoze osnovnošolskih otrok izvajal v skladu z Zakonom o cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/06 UPB3),
Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št. 70/99 in naslednji),
Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 110/04 in
91/06) ter ostalo veljavno zakonodajo, ki se
nanaša na predmet javnega naročila;
Dokazila:
– fotokopijo licence za opravljanje dejavnosti,
– fotokopijo licence za posamezno vozilo,
– dokazila, iz katerega bo razvidno, da
vozilo izpolnjuje vse pogoje iz 2. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 110/04
in 91/06), in sicer:
Motorno vozilo, s katerim se v cestnem
prometu prevaža skupina otrok, ne sme biti
starejše od 12 let in mora imeti:
– napravo, ki med zaviranjem preprečuje
blokiranje koles,
– električno ali hidravlično ojačen krmilni
mehanizem (naprava za upravljanje vozila),
– varnostne pasove na vseh sedežih,
– naslonjala za glavo na vseh sedežih
in
– nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu
(tahograf ali elektronsko snemalno napravo,
ki beleži najmanj enake podatke kot tahograf).
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: 6. 8. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Črna
na Koroškem.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Črna na Koroškem
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Št. 07-70564
Ob-18153/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Oddelek komunalne zadeve, v
roke: Jože Petarka, tel. 01/72-42-022,
e-pošta: joze.petarka@domzale.si, faks
01/72-14-005.
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 dela Kopališke ceste
v Domžalah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Kopališka cesta v
Domžalah.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija dela Kopališke ceste v
Domžalah, in sicer v dolžini 215 m (od
gostišča Repovž do križišča za TEN-TEN
center), in sicer vozliščne konstrukcije,
komunalni vodi in odvodnjavanje, prometno tehničnih ukrepov ter vertikalne in
horizontalne prometne signalizacije.
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: začetek 27. 8. 2007, zaključek 27. 10.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
18.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo iz proračuna Občine
Domžale za leto 2007 v višini 30% od vrednosti izvedenih del z izstavitvijo situacij,
preostanek pa najkasneje 30 dni po sprejemu proračuna Občine Domžale za leto
2008. Izvajalec izstavi končno situacijo po
sprejemu proračuna za leto 2008.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
razpisno dokumentacijo lahko dvignete na
Občini Domžale, Oddelek za komunalne zadeve, Savska cesta 2, Domžale (prvo nadstropje), tel. 01/72-42-022.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora imeti registrirano ustrezno
dejavnost.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: proti ponudniku ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski
postopek.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, in sicer z delovnim orodjem in kadrom.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila

1. cena

Ponderiranje

100

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 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 15. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna soba, I. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Domžale
Št. 025-27/2007
Ob-18154/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Garafolj, v
roke: Mateja Garafolj, tel. 01/470-00-50,
e-pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: območje LPN Medved, LPN Jelen, LPN Snežnik Kočevska
reka, LPN Kozorog Kamnik.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
košnja, sušenje in grabljenje površin v
LPN Medved, LPN Jelen, LPN Snežnik
Kočevska reka in LPN Kozorog Kamnik
ter baliranje sena.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77-00-00-00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Razpisna dokumentacija
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je brezplačna. Ponudnik, ki zahteva dvig
razpisne dokumentacije, mora posredovati
naslednje podatke: Naziv in naslov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 45 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal sposobnosti ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje splošne zahteve:
– da (če je ponudnik pravna oseba, se
nanaša tudi na zakonitega zastopnika ponudnika) ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posedovanje in dajanje daril za
nezakonito posedovanje; 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;
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 10. uri; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-18155/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: skladiščenje posipnih materialov 0–2
mm (skupaj z DDV 104.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Hitre, glavne in regionalne ceste v RS.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: skladiščenje posipnih materialov
0–2 mm.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
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(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18156/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: skladiščenje posipnih materialov
0–4 mm (skupaj z DDV 102.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste v RS.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: skladiščenje posipnih materialov
0–4 mm.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:

– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18159/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Štefka Krkovič, direktorica finančnega sektorja, v roke: tajništvo
organizacije, tel. 01/836-19-53, e-pošta:
rdf.sklad@siol.net, faks 01/836-19-56, internetni naslov(-i): http://www.rdf-sklad.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– gospodarske in finančne zadeve.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje finančnih storitev po
pooblastilu – izbor bank.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6b.
Glavni kraj izvedbe: sedež in poslovne
enote izvajalca na območju Republike Slovenije.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje finančnih storitev po pooblastilu – izbor bank.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 22. 6. 2007, zaključek 25. 7. 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: banka.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– 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: 25. 7. 2007 do 24. ure.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 12. uri, Škrabčev trg, 9a, 1310 Ribnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-18265/07
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: Bri-

gita 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(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sodelovanje pri administraciji Oracle
okolja na IBM strežniški opremi in migracija baze in APL strežnika na verzijo
10 g.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00-2.
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:
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-S0013.
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-S0013.
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-S0013.
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-S0013.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-S0013.
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-S0013.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
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naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-S0013.
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-S0013.
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-S0013.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 789/2007
Ob-18269/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Franci Kimovec in Breda Leskovšek, tel. 01/83-17-444,
e-pošta: Franci.Kimovec@guest.arnes.si
in Breda.Leskovsek@guest.arnes.si, faks
01/83-17-666.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: storitve prevozov gibalno oviranih učencev in dijakov.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 2007/1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi gibalno oviranih učencev in dijakov s prilagojenimi vozili.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: 60113400.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bianko menica z menično izjavo v višini
10% ponudbene vrednosti kot garancija za
resnost ponudbe.
Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila minimalno 30 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudniki morajo imeti veljavno licenco
za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje
skladno z določili, Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2; Uradni list RS, št.
131/06 in 5/07), Pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni
list RS, št. 110/04 in 91/06) ter Pravilnika
o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02
in 108/03).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da ni storil dejanj določenih v 42. členu ZJN-2 in soglasje za vpogled in pridobitev osebnih podatkov.
Ponudnik mora imeti veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti.
Proti ponudniku ne sme biti sprožen postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek.
Da ponudnik izpolnjuje zahteve v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in
davkov.
Ostale določbe v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Rok plačila najmanj 30 dni.
Ostale določbe v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Zadostne kadrovske in prevozne kapacitete za nemoteno izvajanje prevozov.
Ostale določbe v razpisni dokumen
taciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: 5. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: pogoj
za pridobitev razpisne dokumentacije je
predhodno plačilo stroškov priprave razpisne dokumentacije v znesku 20 € + DDV,
na TRR naročnika št. 01100-6030689368
odprt pri UJP Ljubljana, sklic 299-90 in pripis
JN 2007/1.
Datum: 5. 7. 2007 ob 11. uri; Novi trg
43a Kamnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisna pooblastila.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Ob-18284/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Nives Jurcan, tel.
01/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si,
faks 01/478-48-34.
Internetni naslov(-i): http://gu.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;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: lokacijsko razpršeni
kraji izvedbe storitve.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev čiščenja poslovnih prostorov
po naslednjih lokacijah območnih geodetskih upravah: Celje, Koper, Kranj,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Slovenj Gradec.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7475-0-000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogodba.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem organu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik ne sme imeti blokiranih računov v zadnjih 6 mesecih – potrdilo o solventnosti.
Ponudnik in zakoniti zastopnik nista
smela biti pravnomočno obsojena za kazniva dejanja navedena v 42. členu Zakona o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
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: 9. 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: do 9. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 12. uri; Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba Geodetske uprave RS.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 62/2007
Ob-18307/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Špela Žagar Indihar, v roke: kadrovski službi,
tel. 01/58-62-140, e-pošta: spela.zagar3@
guest.arnes.si, faks 01/58-62-145.
Internetni naslov(-i): www.vrtec-jarse.si/index1.php.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje prostorov vrtca.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje 4 objektov vrtca.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74-70-00-00.
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 dobro izvedbo pogodbenih
obveznost v višini 5% od skupne vrednosti
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki
to urejajo: pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. fiksnost cene
3. rok plačila

Ponderiranje

do 80 točk
od 6 do 10 točk
od 5 do 10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2007 do 14. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 11. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 12. uri; Vrtec Jarše, Rožičeva 10,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Vrtec Jarše

Št. 35005/0002/2005
Ob-18341/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19/A,
8290 Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dušan Markošek, občinski arhitekt, tel. 07/81-61-200 ali 07/81-61-236,
e-pošta: obcina.sevnica@siol.net,
dusan.markosek@obcina-sevnica.si,
faks
07/81-61-210.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava občinskega prostorskega
načrta Občine Sevnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Sevnica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74251000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
16 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: podrobnejši pogoji bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: podrobnejši pogoji bodo
navedeni 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: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): podrobnejši standardi
glede posamezne opreme bodo navedeni 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.
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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: 12. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, sejna soba.
Občina Sevnica

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-18076/07
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: Katarina Novak, tel. 01/475-21-92, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni
naslov(-i):
http://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: brezžični kamerni sistem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sistem za brezžični prenos slike in tona
med kamkorderjem in sprejemno anteno.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.20.00.00-5.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 53.774,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-B0027
Naslov: Brezžični kamerni sistem
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:
Audio Video Consulting Gessellschaft
m.b.H., Pfongau Mitte 9, A-5202 Neumarkt,
Avstrija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
53.774,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Javni zavod RTV Slovenija
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Ob-18077/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Zajc Kladnik, v
roke: Jana Zajc Kladnik, tel. 01/72-45-202;
01/72-45-215, e-pošta: jana.zajc@zd-domzale.si, faks 01/72-14-459.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: nakup reševalnega vozila,
stalni štirikolesni pogon z nadgradnjo in medicinsko opremo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Domžale.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Domžale.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup reševalnega vozila, stalni štirikolesni pogon z nadgradnjo in medicinsko
opremo za potrebe Zdravstvenega doma
Domžale.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.11.30.00–2, dodatni predmet(-i):
34.11.41.10–3, 34.11.50.00–6.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 133.312,80 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1) Datum oddaje naročila: 30. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Meditra
d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
133.312,80 EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 15. 7.
2007.
Zdravstveni dom Domžale
Ob-18163/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Skupnost zdravstvenih zavodov, Arh.
Novaka 2B, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/530-22-00, faks 02/530-22-23.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava zdravil in ampul.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna nabava zdravil in ampul za
Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona in Zdravstveni dom Ljutomer.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 160.916 EUR z DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena
posameznih artiklov v posamezni skupini
glede na kvaliteto.
Št. naročila: 3/2007
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IV.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
160.916 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 2 leti.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Ob-18275/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Kocman, univ. dipl.
ekon., tel. 01/300-39-53, e-pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, faks 01/300-39-12.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JR-9/2007 – Nabava aparata za
kostno denzitometrijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZDL – enota Šiška,
Derčeva 5, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava aparata za kostno denzitomet
rijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33 00 00 00.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 83.280,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JR-9/2007
Naslov: Nabava aparata za kostno denzitometrijo
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Braintec.
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@braintec.si,
tel. 01/511-35-80, internetni naslov: www.
braintec.si, faks 01/511-35-81.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 83.500 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
83.280,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: datum
sklenitve pogodbe: 7. 6. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 025-27/2007
Ob-18276/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Garafolj, v
roke: Mateja Garafolj, tel. 01/470-00-50,
e-pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: storitve mobilne telefonije.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve mobilne telefonije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
enoletne storitve mobilne telefonije za
okvirno 800 naročniških razmerij ter enkratna dobava mobilnih aparatov in SIM
kartic, vsakega po 800 kosov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
10.30.00.00-6.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 145.315,02 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. cena aparatov
0,20
2. cena storitev
0,50
3. pokritost ozemlja s signalom 0,30
4. možnost nastavitve
alarmov
dod. točke
5. možnost nadzora
porabe
dod. točke
6. možnost lokacijskih
storitev
dod. točke
7. obstoj funkcije pritisni
in govori
dod. točke
8. popust na redno
ceno aparatov
dod. točke
Št. naročila: 025-27/2007
Naslov: Storitve mobilne telefonije in telefonski aparati
IV.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mobitel
d.d., Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: simon.dobcnik@mobitel.si,
tel. 01/47-22-729, internetni naslov: www.
mobitel.si, faks 01/47-22-028.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
145.315,02 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 1 leto od
podpisa.
Zavod za gozdove Slovenije

Gradnje
Ob-18164/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, Slovenija, v roke: vložišče Občine Piran, tel. 05/671-03-38, e-pošta: karmen.pines@piran.si, faks 05/671-03-59.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba pohlajevanja občinske
stavbe v Piranu.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 119.807,14 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 1/JN -2007-430-1/2007
Naslov: izvedba pohlajevanja občinske
stavbe v Piranu
IV.1) Datum oddaje naročila: 24. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Klima Petek d.o.o., Kraljeviča Marka ulica
št. 14, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta:
info@klimapetek.si, tel. 02/290-91-20.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila
Skupna končna vrednost naročila:
119.807,14 EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 6.
2007.
Občina Piran
Ob-18165/07
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.
03/818-17-00, e-pošta: obcina@rogaska-slatina.si, faks 03/818-17-24.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja pokrite tribune v športnem
parku v Rogaški Slatini.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: centralni športni park v Rogaški Slatini.
Šifra NUTS: 501 gradnja objektov in delov objektov.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja pokrite tribune v športnem parku
v Rogaški Slatini.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, dopolnilni besednjak: 45000000; dodatni predmet(-i):
45212200, 45212221.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 93.785,94 EUR brez DDV oziroma
112.543,13 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št.
naročila:
430-0014/2007,
Ob-10446/07
Naslov: izgradnja pokrite tribune v športnem parku v Rogaški Slatini
IV.1) Datum oddaje naročila: 11. 6.
2007
IV.2) Število prejetih ponudb: 7.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Granit,
d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, e-pošta: info@granit.si,
tel. 02/844-30-00, internetni naslov: www.
granit.si, faks 02/818-14-28.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 7.
2008 (zaključek gradnje).
Občina Rogaška Slatina

Št.

Storitve
Ob-18068/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 002, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Marinka Zadel Vidmar, tel. 01/58-79-126,
e-pošta: sjn@onko-i.si, faks 01/58-79-406.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve pravnega svetovanja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 21.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
Glavni kraj izvedbe: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 002, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve pravnega svetovanja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.11.11.00-1.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 120.000,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JNVV/SB-SJN 001I/07
Naslov: Storitve pravnega svetovanja
IV.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Praetor
d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-49-390, internetni naslov:
www.praetor.si, faks 01/43-49-391.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 120.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
120.000,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 3 leta.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 72/07
Ob-18166/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, kontaktna(-e)
točka(-e): Zdravstveni dom Brežice, v roke:
uprava, Vojka Rožman, tel. 07/499-14-46,
e-pošta: vojka.rozman@zd-brezice.si, faks
07/499-14-50.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: predmet naročila so nenujni
reševalni prevozi dializnih bolnikov do in iz
dializnega centra za območje občine Brežice, za katere je značilno, da se število bolnikov določa po seznamu in številu kilometrov
po pravilih, ki so opredeljeni v Splošnem
in Področnem dogovoru, zato je obračun
vrednosti storitve odvisen od predhodno navedenih pogojev. Ocenjena letna vrednost
naročila je 83.000 € in izhaja iz podatka o
vrednosti opravljenih tovrstnih prevozov v
letu 2006 ter oceni leta 2007.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevoz dializnih bolnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: prevozi iz Občine
Brežice do dializnih centrov.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi dializnih bolnikov iz mesta bivanja do in z dializnega centra.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84.105,58 € brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

Ponderiranje

1. cena storitev po kilometru
88
2. usposobljenost voznega parka 5
3. izkušnje s priporočili
7
Št. naročila: JN 01/07
Naslov: prevoz dializnih bolnikov
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: sklop
št. 2: Franc Satler s.p., Kregarjeva 5, 8250
Brežice, Slovenija; sklop št. 1: Kosi Dominik
s.p., Bojsno 65, 8254 Globoko.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
84.105,58 € brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto ali 12 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Zdravstveni dom Brežice
Ob-18272/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Urad Vlade RS za komuniciranje,
Gregorčičeva 25, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Urad Vlade RS za komuniciranje, v roke:
Branko Vidrih, tel. 01/478-26-30, e-pošta:
gp.ukom@gov.si, faks 01/251-23-12.
Internetni naslov(-i): www.ukom.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: SMS kliping 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 5.
Glavni kraj izvedbe: ni določen.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev hkratnega pošiljanja večjega števila SMS sporočil skupini prejemnikov,
ki jih posamezni prejemnik lahko prebere kot eno za obdobje od 1. 7. 2007 do
31. 12. 2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.21.00.00–5.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 77.085,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: SODM 14/2004
Naslov: SMS kliping 2007/2008
IV.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mobitel,
telekomunikacijske storitve d.d., Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@mobitel.si, tel. 01/47-22-200, internetni
naslov: www.mobitel.si, faks 01/47-22-990.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 135.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
77.085,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 1. 7.
2007 do 31. 12. 2008.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Ob-18515/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Bojan Žaberl, tel.
03/81-71-614, tel. 03/81-71-600, e-pošta:
obcina@smarje.si, faks 03/81-71-626.
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: letno vzdrževanje lokalnih cest v
Občini Šmarje pri Jelšah v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Občina Šmarje pri
Jelšah.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
letno vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Šmarje pri Jelšah (2 sklopa).
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 145.948 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-2/2007
Naslov: vzdrževanje lokalnih cest v Občini Šmarje pri Jelšah v letu 2007.
IV.1) Datum oddaje naročila: 3. 5. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1 (za sklop
št. 1), 2 (za sklop št. 2).
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– VOC Celje Vzdrževanje in obnova
cest d.d. (sklop št. 1), Lava 42, 3000 Celje,
Slovenija, e-pošta: info@voc-celje.si, tel.
03/426-63-00, faks 03/426-63-80;
– Storitve z gradbeno in kmetijsko mehanizacijo – nizke gradnje Marjan Sajko,
s.p. (sklop št. 2), Cerovec 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, e-pošta: marjan.sajko@siol.net, tel. 051/647-227, faks
03/582-12-50.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
145.948 EUR z 20%DDV.
Končna vrednost naročila za prvi sklop:
45.857 EUR z 20% DDV.
Končna vrednost naročila za drugi sklop:
100.090 EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: eno leto
po podpisu pogodbe.
Občina Šmarje pri Jelšah
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Obvestila
o projektnem natečaju
Ob-18682/07
Popravek
V obvestilu o projektnem natečaju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53 z dne
15. 6. 2007, Ob-17716/07, se popravita naslednji točki:
IV.4.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 9. 2007.
IV.4.3) Rok za sprejemanje projektov ali
prijav za sodelovanje: 17. 9. 2007 do 14.
ure.
Mestna občina Nova Gorica

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Št. 89/07
Ob-18171/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Tatjana Špehar, tel. 00386/7/30-56-260,
e-pošta: tatjana.spehar@ssz-slo.si, faks
00386/7/30-56-282.
Internetni naslov naročnika: www.
domcrnomelj.si.
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: čiščenje in pranje.
II.1.2) Kratek opis: predmet javnega naročila so storitve čiščenja prostorov in
okolice Doma starejših občanov in pranje perila v Domu starejših občanov.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000, dodatni predmet(-i): 93100000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 10-4201/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_tatjana.
Referenca obvestila: 2007-038009.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 94-115637 null
18/05/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 15. 5. 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.
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V obojem ”za nadaljnje informacije vas
prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno
dokumentacijo”.
Vl.3.3) Besedilo, ki gaje treba popraviti v
izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga je treba
spremeniti:
točka III.2.3) Tehnična sposobnost,
odstavek c)

Namesto:

Beri:

c) da ima ponudnik izkušnje pri izvajanju
podobnih storitev čiščenja in pranja, kot so
predmet tega javnega naročila, vsaj eno
leto v zadnjih treh letih (2004, 2005, 2006)
– naročnik bo priznal izkušnje pri izvajanju
podobnih storitev čiščenja in pranja,
kolikor ima ponudnik izkušnje pri izvajanju
navedenih storitev pri naročnikih katerih
dejavnost je podobna dejavnosti naročnika
tega javnega naročila (npr. domovi
starejših občanov, dnevni centri, varstveno
delovni centri, bolnišnice, zdravilišča, ipd.);

c) da ima ponudnik izkušnje pri izvajanju
podobnih storitev čiščenja in pranja, kot so
predmet tega javnega naročila, vsaj eno
leto v zadnjih treh letih (2004, 2005, 2006)
ali skupno vsaj eno leto (12 mesecev)
v primeru, če se izvajanje storitev
neprekinjeno nadaljuje iz leta 2003 v leto
2004 ali iz leta 2006 v leto 2007 – naročnik
bo priznal izkušnje pri izvajanju podobnih
storitev čiščenja in pranja, v kolikor ima
ponudnik izkušnje pri izvajanju navedenih
storitev pri naročnikih katerih dejavnost
je podobna dejavnosti naročnika tega
javnega naročila (npr. domovi starejših
občanov, dnevni centri, varstveno delovni
centri, bolnišnice, zdravilišča, ipd.);

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-18508/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/302-32-49, v roke: Miloš Lozič, faks
05/333-11-63.
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: gasilsko vozilo cisterna.
II.1.2) Kratek opis: nakup gasilskega
vozila s cisterno.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144210.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 28/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_edil.
Referenca obvestila: 2007-046110.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 13. 6. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga je treba
spremeniti:

Namesto:

Beri:

II.1.1. gasilsko vozilo s cisterno

gasilsko vozilo cisterna

V točki II.1.1. pod opis je potrebno
popraviti besedilo: gasilsko vozilo
cisterna; pravilno je: gasilsko vozilo s
cisterno

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Javni zavod za gasilsko
in reševalno dejavnost,
Gasilska enota Nova Gorica
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Ob-18518/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža Planinšič, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODUSD-37/2006.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave:
postavitev, vzdrževanje in dopolnjevanje
sistemov za upodabljanje in shranjevanje dokumentov.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.32.41.00-3.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvimo obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša objava: 2007/S170-19875 z dne 25. 1.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19. 1. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve
Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: naročilo ni bilo dodeljeno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-18167/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik
in Damir Ćatić (tel. 02/22-00-128/750),
v roke: tel. 02/22-00-128, e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
faks
02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava - distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: transformatorske postaje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: transformatorske postaje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
transformatorske postaje.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
780.000,00 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40,00
EUR + DDV. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi samo
po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu
in posredovanih podatkih o naslovu in ID za
DDV pri Bojani Brauner; tel. 02/22-00-129;
faks 02/22-00-107.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.21-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
sklop A – TP z enim transformatorskim
prostorom: 160.000,00 EUR;
sklop B – TP z dvema transformatorskima prostoroma: 120.000,00 EUR;
sklop C – TP v pločevinastem ohišju:
500.000,00 EUR
II.1.6) Variante so dopustne: ne.

II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 10. uri Elektro Maribor d.d., Ve-

trinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-18168/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne
točke/osebe: Mateja Podlesnik in Damir Ćatić (tel. 02/22-00-128/750), tel. 02/22-00-128,
e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava - distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: vijačni material, material za
ozemljevanje in kabelski pribor.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vijačni material, material za ozemljevanje in kabelski pribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vijačni material, material za ozemljevanje
in kabelski pribor.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
186.000,00 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40,00
EUR + DDV. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi samo
po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu
in posredovanih podatkih o naslovu in ID za
DDV, pri Bojani Brauner; tel. 02/22-00-129;
faks 02/22-00-107.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov:
sklop A – vijačni material: 75.000,00
EUR;
sklop B – material za ozemljevanje:
61.000,00 EUR;
sklop C – kabelski pribor: 50.000,00
EUR.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
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II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 11.30, Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-18169/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne
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točke/osebe: Mateja Podlesnik in Damir Ćatić (tel. 02/22-00-128/750), tel. 02/22-00-128,
e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava - distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: varovalke.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: varovalke.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
varovalke.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
150.000,00 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40,00
EUR + DDV. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi samo
po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu
in posredovanih podatkih o naslovu in ID za
DDV Bojani Brauner; tel. 02/22-00-129; faks
02/22-00-107.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. rok plačila

98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 8.30, Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 64/744/2007
Ob-18087/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(-e):
Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,e-pošta: robert.kristan@eles.si, faks 01/474-25-02.
Internetni naslov naročnika: www.
eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, vsak delovni dan od 10. do 14. ure,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc,
e-pošta: albinca.suhadolc@eles.si, faks
+386/1/474-25-02, internetni naslov: www.
eles.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, e-pošta: albinca.suhadolc@eles.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba sistema avtomatskega
odkrivanja in javljanja požara.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: RTP Beričevo, RTP
Kleče, RP Hudo, RTP Selce, RTP Laško,
RTP Pekre, RTP Cirkovce in RTP Cerkno.
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Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba sistema avtomatskega odkrivanja
in javljanja požara na objektih: RTP Beričevo, RTP Kleče, RP Hudo, RTP Selce,
RTP Laško, RTP Pekre, RTP Cirkovce in
RTP Cerkno.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45312100.
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: nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki se glasi na 5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV
in z rokom veljavnosti 60 dni, od datuma
določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina izvajalcev. V takem primeru mora
vsak od izvajalcev predložiti vse dokumente,
potrdila ali izjave in soglasja, naštete vtem
navodilu, razen bančne garancije ali garancije zavarovalnice, za katere zadostuje, da
jih predloži eden od izvajalcev za celotno
ponudbo. Izvajalci, ki skupno nastopajo, morajo predložiti tudi pogodbo o skupnem nastopanju, s katero so dogovorili medsebojne
pravice in obveznosti ter natančno opredelili odgovornost posameznega izvajalca za
izvedbo naročila. Na podlagi te pogodbe
bo naročnik ocenjeval sposobnost posameznega izvajalca za njegov del posla. Kolikor
izvajalci med seboj določijo nosilca posla,
mora biti iz pogodbe jasno razvidno, kakšna
so njegova pooblastila, sicer bo naročnik
obravnaval vse kot svoje sopogodbenike.
Ne glede na dogovor med izvajalci odgovarjajo le-ti naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– garancijski rok za izvedena dela je 24
mesecev od zapisniško potrjenega zaključka del,
– rok plačila je 60 dni od datuma izdaje
posameznega računa,
– ponudnik mora imeti že postavljen (inštaliran) sistem za avtomatsko odkrivanje
požara v vsaj 5 objektih, ki so po določbi 2.
člena ZGO-1-UPB1 opredeljeni kot zahtevni objekti in v vsaj dveh elektroenergetskih
objektih 110/X kV napetostnega nivoja ali
višjega, v zadnjih 5 letih. Ponudnik mora
predložiti spisek potrjenih referenc na priloženem obrazcu. Naročnik bo upošteval
samo odlično ocenjene reference,
– navedba odgovornega vodje del, ki
ustreza zahtevam v skladu z ZGO-1-UPB1
in je vpisan v register IZS,
– ponudnik mora biti vpisan v seznam
projektivnih podjetij pri IZS,
– ponudnik mora imeti organizirano 24
urno dežurno/servisno službo, katere odziv-

ni čas je v primeru prijave napake/okvare 4
ure in čas odprave napake 12 ur od prihoda
na objekt, karta potrdi na priloženi izjavi.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
V.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
ali
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 61/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Periodično
informativno
obvestilo:
2007/S 054 – 067028 z dne 17/03/2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25.00 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 18/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 10. uri; Hajdrihova 2, Ljubljana,
dvorana B/IV.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-18170/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik in Črtomir Kores
(tel. 02/22-00-128/194), tel. 02/22-00-128,
e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava - distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: storitve mobilne telefonije.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve mobilne telefonije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 5 – telekomunikacijske storitve.
Glavni kraj izvedbe: Elektro Maribor d.d.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve mobilne telefonije.
Vrsta postopka: odprti postopek.
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Ocenjena vrednost javnega naročila:
80.000,00 EUR letno brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40,00
EUR + DDV. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: SI56 0451 5000 0570 965.
Razpisna dokumentacija se dobi samo
po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu
in posredovanih podatkih o naslovu in ID za
DDV Bojani Brauner; tel. 02/22-00-129; faks
02/22-00-107.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 leta od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 8.30, Elektro Maribor d.d., Ve-
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trinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
14. 6. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1/1831/2007
Ob-18277/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-27-01, v roke: Dejana Knežević, e-pošta: dejana.knezevic@eles.si, faks
00386/1/474-27-02.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, Urška
Pintar, faks 00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, Urška Pintar, faks
00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rezerviranje in izdajanje letalskih
vozovnic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 03.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rezerviranje in izdajanje letalskih vozovnic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna in brezpogojna bančna garancija
za resnost prijave, v višini 10.000,00 EUR
in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma,
določenega za dostavo prijave.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– prijavitelju mora biti izdana IATA akreditacija,
– plačilni rok je 30 dni od datuma izstavitve računa,
– stalna dostopnost v času od 7. do 20.
ure,
– odzivni čas posredovanja informacije
največ 3 ure (v času dostopnosti),
– dostava letalskih vozovnic na lokacijo
ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
– takojšnje elektronsko potrjevanje rezervacij in ostalo komuniciranje.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30,00 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun
št. 02924-0017900956, sklic na sklep št.
81/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 7. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-18310/07
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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija,
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje posekov tras NNO, SN
in VN daljnovodov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Elektro Primorske.
Šifra NUTS SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje posekov robnih dreves in podrasti ter spravilo lesa do dovoznih poti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77211400.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izvedba posekov na območju Ajdovščina - Bilje
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 2
Naslov: Izvedba posekov na območju
Kanal
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 3
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Nova Gorica
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 4
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Koper
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 5
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Sežana - Postojna
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 6
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Pivka - llirska Bistrica
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 7
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Tolmin
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 8
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Kobarid
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 9
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Idrija
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
Sklop št. 10
Naslov: Izvajanje posekov na območju
Cerkno
1) Kratek opis: izvajanje poseka podrasti
v obstoječem koridorju, posek robnih dreves,
izvajanje obžagovanja robnih dreves, spravilo lesa do dovoznih poti in ostala dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77211400.
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: posek podrasti 252 ha; posek robnih dreves
252 ha; obžagovanje robnih dreves in ostalo
6.300 ur; spravilo lesa 6.300 ur.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 3. 9. 2007, zaključek 1. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe 3%.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po izstavitvi
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu (Izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence); Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi hudodelskega združevanja,
goljufije in pranja denarja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku; Ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije ali prisilne
poravnave, niti ni proti njemu uveden tak
postopek; Ponudnik mora imeti poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih javnih razpisih.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Sposobnost se prizna ponudniku le, če
je v letu 2006 izvajal poseke tras NNO, SN
in VN vodov, v skupni količini najmanj enaki
skupni ponujeni količini hektarov (ha), (Originali potrdila o referencah izvajalca del za
leto 2006 s strani naročnikov); Ponudnik
mora imeti, kolikor daje ponudbo: - Za en
sklop, najmanj enega redno ali pogodbeno
zaposlenega (samozaposlen) delavca več
kot 3 leta, - za dva ali več sklopov, najmanj
5 delavcev več kot 3 leta; Ponudnik mora
dostaviti poimenski seznam za najmanjšim
številom delavcev za ponujen sklop; Ponud
nik mora v skladu z določili 22. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št.
56/99) zagotoviti, da so vsi delavci, ki bodo
vključeni v izvajanje posekov v skladu s tem
razpisom, zdravstveno sposobni za tovrstno
delo (pisna dokazila).
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/2007-S.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 1/2007S.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu RD in predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 2007 do
10. 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 30. 9. 200.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 11. uri, Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: dodatne informacije so v razpisni dokumentaciji.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovanska 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
pridobiti 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:
15. 6. 2007.
Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 64/744/2007
Ob-18278/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, e-pošta: hailu.kifle@eles.si, faks 01/474-24-42.
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Internetni naslov naročnika: www.
eles.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava obešalnega materiala in
kompozitnih izolatorjev za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II, DV2x110 kV Kleče–
Okroglo I in DV2x110 kV Kleče–Okroglo I,
odcep Škofja Loka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: DV 110 kV Šoštanj–
Podlog l in ll, DV 2x110 kV KIeče–Okroglo
l in DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep
Škofja Loka.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava obešalnega materiala in kompozitnih izolatorjev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31730000, dopolnilni besednjak: N010.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 483.838,47 EUR
brez 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: 18/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 032–038866
z dne 15. 2. 2007.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava obešalnega materiala
za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II
V.1.1) Datum oddaje naročila: 17. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, 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:
135.801,13 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava kompozitnih izolatorjev
za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II
V.1.1) Datum oddaje naročila: 17. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., Ruperče 13,
2231 Pernica.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
52.986,90 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava obešalnega materiala za
DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in DV 2x110
kV Kleče–Okroglo I, odcep Škofja Loka
V.1.1) Datum oddaje naročila: 17. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
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V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dalekovod, d.o.o., Zavetiška 1, 1000 Ljubljana.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
155.474,44 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava kompozitnih izolatorjev
za DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in DV
2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep Školja
Loka
V.1.1) Datum oddaje naročila: 17. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., Ruperče 13, 2231
Pernica, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
139.576,00 EUR brez DDV.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava obešalnega materiala
za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dalekovod, d.o.o., Zavetiška 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 135.801,13 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava kompozitnih izolatorjev
za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., Ruperče 13, 2231
Pernica, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 52.986,90 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava obešalnega materiala
za DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in D 2x110
kV Kleče–Okroglo I, odcep Škofja Loka
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dalekovod, d.o.o., Zavetiška 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 155.474,44 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava kompozitnih izolatorjev
za DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in DV
2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep Škofja
Loka
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., Ruperče 13, 2231
Pernica, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 139.576,00 EUR.
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V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 0105-16/2007
Ob-18319/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tehnično
investicijski sektor, tel. 01/729-54-40, v roke:
Gregor Bajc, e-pošta: gregor.bajc@jkp-prodnik.si, faks 01/729-54-50.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v Domžalah – vodovod
Depala vas.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Depala vas.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: na
območju naselja Depala vas in na dovodnem cevovodu iz smeri Domžal je potrebno izvesti vzdrževalna dela, ker je
cevovod večinoma iz salonitne cevi (AC)
in trase niso usklajene z drugimi komunalnimi vodi, delno potekajo preko privatnih parcel. Predvidena je zamenjava
obstoječih salonitnih cevi z cevmi iz nodularne litine ustreznega premera vključno z obnovo hišnih priključkov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45231300.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 369.068,82 EUR
brez 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: JR1/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 1620/S 116 –
010562 z dne 23. 2. 2007; Ob-4722/07, Ur. l.
RS, št. 16/07, stran 1166, Št. 0105-6/2007.
Naslov: Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v Domžalah – vodovod
Depala vas
V.1.1) Datum oddaje naročila: 13. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Prenova-Gradbenik d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija,
e-pošta: info@prenova-gradbenik.si, tel.
01/500-13-20, faks 01/500-13-25.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
369.068,82 EUR brez DDV.
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: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Storitve
Št. 64/744/2007
Ob-18322/07
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
400/220/110 kV Beričevo dogradnja DV
polj 400 kV Krško I, Krško II.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(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(-): 190.080,00 EUR
brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila 1
Naslov: Izdelava projektne, investicijske
in tehnične dokumentacije za objekt RTP
400/220/110 kV Beričevo, dogradnja DV polj
400 kV Krško I, Krško II
V.1.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Konzorcij IBE, d.d., Korona 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: 160.000,00 EUR brez DDV.
Št. naročila 1
Naslov: Izdelava projektne, investicijske
in tehnične dokumentacije za objekt RTP
400/220/110 kV Beričevo, dogradnja DV polj
400 kV Krško I, Krško II
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Konzorcij IBE, d.d., Korona d.d., Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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.2) Dodatne informacije: odprti postopek je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 29,
Ob-8678/07, dne 30. 3. 2007.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-18323/07
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, soba 602/VI, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago
17/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava računalniške opreme – po
sklopih.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške opreme – po sklopih.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Št.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 8. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 028408
Ob-18286/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Služba za javna naročila, v roke: Miha Jeras, tel. +386/(0)1/58-08-332, e-pošta: mjeras@vo-ka.si, faks +386/(0)1/58-08-407.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja sanitarne kanalizacije Gabrje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gabrje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja sanitarne kanalizacije Gabrje.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
55 delovnih dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določ-
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be, ki to urejajo: rok plačila je minimalno 60
dni, šteto od dneva uradno evidentiranega
prejema situacije v vložišču naročnika oziroma v 5. dneh od nakazila sredstev s strani
financerja.
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: ponudniki morajo biti registrirani za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniki morajo v ponudbi izkazati, da so v letih
od 2004 do 2007 izvedli izgradnje javnega
kanala v skupni dolžini 1000 m.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniki morajo v ponudbi navesti, s kakšnim
številom določene opreme razpolagajo.
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: 13. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 7.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Storitve
Ob-18318/07
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 602/VI, 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
5/07-S. Kontaktna oseba za dajanje informacij za splošni del je Boštjan Pohole, tel.
03/42-01-473, za tehnični del Jure Jordan,
tel. 041/780-404.
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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: elektromontažna dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Elektro Celje, d.d.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
elektromontažna dela.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 11. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2 a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/35-6308/1-07
Ob-18273/07
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: izdelava in montaže opreme za
pošto Slovenj Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenj Gradec.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in montaže opreme za pošto
Slovenj Gradec.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 60.363,00 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 29/B
Naslov: Pohištvo Slovenj Gradec
IV.1) Datum oddaje naročila: 22. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, 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:
60.363,00 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Storitve
Št. 6/35-6308/1-07
Ob-18274/07
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 na Slomškovem trgu,
Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje elektroinstalacij in naprav
na Slomškovem trgu, 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): 15.000,00 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena efektivne delovne
ure
2. cena intervencijske
delovne ure

Ponderiranje

75 točk
25 točk

Št. naročila: 37/S
Naslov: Vzdrževanje elektroinstalacij in
naprav na Slomškovem trgu, Maribor
IV.1) Datum oddaje naročila: 23. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, 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:
15.000,00 EUR (cena efektivne delovne ure:
11,00 EUR; cena intervencijske delovne ure
11,00 EUR).
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 14. 9.
2008.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-18348/07
Na podlagi tretjega odstavka drugega
člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 117/05) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje okoljskih
naložb 38PO07A
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje
okoljskih naložb 38PO07A (Ur. l. RS, št.
36/07), se spremeni tako, da se v 1. točki
(»1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev«) znesek »12 milijonov EUR« nadomesti z zneskom »14 milijonov EUR«.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 352-5/2007-32-02110
Ob-18079/07
Na podlagi 16. člena Stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998),
Sprememb in dopolnitev stanovanjskega pravilnika (št. 362-32/95, z dne 31. 3.
1998) ter Sprememb in dopolnitev (št.
363-01-1/05 z dne 13. 8. 2005) Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj
sodnikom, državnim tožilcem, osebju na
sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za
postopek o prekrških (v nadaljnjem besedilu: komisija) objavlja
razpis
za oddajo službenih stanovanj v najem
Predmet oddaje:
– garsonjera v Ljubljani, v izmeri
36,55 m2, Cesta 24. Junija 39/I nadstropje,
– garsonjera v Ljubljani, v izmeri
33,06 m2, Zelena pot 30/I nadstropje,
– enosobno stanovanje v Mariboru, v izmeri 41,19 m2, Vrazova 40/I nadstropje,
– trosobno stanovanje na Ptuju, v izmeri
79,46 m2, Kajuhova 5/III nadstropje.
Obe garsonjeri v Ljubljani sta opremljeni,
stanovanje v Mariboru je delno opremljeno
(kuhinja), stanovanje na Ptuju je neopremljeno.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in
drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev službenega stanovanja po zgoraj navedenem Stanovanjskem pravilniku.
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca,
in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovnega mesta in delovne dobe, zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem ali bi službeno stanovanje uporabljal prosilec sam oziroma kdo
naj bi ga poleg prosilca uporabljal (sorodstvena vez s prosilcem),
2. potrdilo o stalnem in začasnem prebivališču,
3. izjavo prosilca, da po 9. členu Stanovanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za
pridobitev službenega stanovanja,

4. predlog predstojnika organa z obrazložitvijo o številu kadrovskih točk po 13. členu
Stanovanjskega pravilnika,
5. podatke o delovnem mestu prosilca
in o tem, v katero skupino sodi po 12. členu
Stanovanjskega pravilnika,
6. podatek o delovni dobi v organu in na
funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).
Prosilec mora prošnjo iz prve točke, dokazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke
prejšnjega odstavka predložiti predstojniku sodišča oziroma državnega tožilstva do
6. julija 2007. Predstojniki okrajnih sodišč
vse dospele vloge s predlogom iz četrte in
podatkom iz pete ter šeste točke prejšnjega
odstavka predložijo predsedniku pristojnega
okrožnega sodišča.
Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč in vodje državnih tožilstev z vsemi podatki iz tega razpisa
poslali na Ministrstvo za pravosodje – Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem, osebju
na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih
za postopek o prekrških, Župančičeva 3,
Ljubljana, do 13. julija 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 312/07
Ob-18173/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
razpisa in javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
93/05) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za promocijo
slovenske kulture v tujini v letu 2008
(v
nadaljevanju:
razpis,
oznaka
JPR1-PROMO-2008)
Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana.
1. Predmet in področja razpisa.
Predmet razpisa je financiranje vrhunskih kulturnih projektov (v nadaljevanju:
projekti), ki bodo zaradi prepleta slovenske
kulturne posebnosti in evropske razsežnosti bistveno prispevali k promociji slovenske
kulture zlasti v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.
Projekti naj bi prispevali k večji prepoznavnosti slovenske kulture v tujini v letu
2008 na naslednjih področjih:
Na področju kulturne dediščine:
– prenos že pripravljenih razstav vrhunske starejše likovne umetnosti v tujino,
– prenos že pripravljenih razstav, ki predstavljajo drugo vrhunsko slovensko dediščino.
Na področju vizualnih umetnosti:
– prenos že pripravljenih razstav vrhunskih sodobnih vizualnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, umetniška fotografija in video ter arhitektura in oblikovanje).
Na področju uprizoritvenih umetnosti:
– gostovanja vrhunskih predstav sodobnega dramskega gledališča v tujini.

Na področju glasbe:
– gostovanja vrhunskih slovenskih solistov in umetniških ansamblov v tujini,
– izvedbe del vrhunskih slovenskih skladateljev v tujini.
Na področju književnosti:
– predstavitve vrhunske slovenske književnosti v tujini.
2. Cilj razpisa
Splošni cilj razpisa je s podpiranjem kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov prispevati k promociji slovenske kulture v tujini. Predstavitev vrhunskih dosežkov
slovenske kulture v tujini naj bi povečala
prepoznavnost Slovenije v tujini, predstavila
Evropi in svetu njen edinstveni splet tradicije
in sodobnosti kot integralni del evropske kulture ter trajno umestila slovensko kulturo na
evropski in svetovni kulturni zemljevid.
Dolgoročnejši cilj razpisa je tudi vzpostavitev sodelovanja prijaviteljev z ustreznimi
partnerji v tujini.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije in fizične osebe (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da ne prijavijo istega projekta, ki so ga
prijavili na druge programske ali projektne
razpise oziroma pozive Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo z izjavo,
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin, kar dokazujejo z
izjavo,
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2006 ali 2007
izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do
ministrstva, kar dokazujejo z izjavo,
– da je projekt pripravljen v dogovoru
z ustreznim organizatorjem (producentom,
partnersko institucijo) v tujini (zagotovljen
prostor in termin), kar dokazujejo z izjavo,
– da prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 50%
celotne vrednosti projekta in morajo biti izražena v EUR).
4. Kriteriji razpisa.
4.1. Splošni kriteriji:
– da je projekt usmerjen v večjo prepoznavnost vrhunskih dosežkov slovenske
kulture v svetu,
– da je projekt zaradi estetskega pristopa
zanimiv in razumljiv za tujo publiko,
– da bo projekt izveden v povezavi z
referenčnim tujim partnerjem na čimbolj odmevni lokaciji (ugled lokacije in dostopnost
publiki),
– da se predlagatelji izkažejo z referencami na področju mednarodnega kulturnega
sodelovanja.
4.2. Prednostni kriteriji:
Prednost bodo imeli tisti projekti:
– ki bodo izvedeni v prestolnicah držav
EU (v prvi polovici leta 2008),
– ki bodo sofinancirani s strani tujega
partnerja, kar dokazujejo s pisno izjavo tujega partnerja.
5. Uporaba pogojev in kriterijev za dodelitev finančnih sredstev.
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Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje ciljev ter kriterijev razpisa. Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost s splošnimi in prednostnimi kriteriji.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta splošnimi in prednostnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji
razpisa. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 100 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 70 točk.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale ciljev in
kriterijev, bodo zavrnjene.
6. Obvezne priloge
Izpolnjenima prijavnima obrazcema št.
1. in 2. morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– dodaten opis projekta in njegova podrobnejša vsebinska utemeljitev, s katero
predlagatelj izkazuje ustrezanje kriterijem,
– seznam referenc predlagatelja in prikaz njegovega dosedanjega umetniškega
dela (mednarodno sodelovanje, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v
javnosti),
– v primeru soorganizacije finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
7. Predvidena sredstva za predmet razpisa.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
projektov v letu 2008, katerih cilj je promocija slovenske kulture v tujini, znaša 322.735
EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot
jih za leto 2008 določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2007 in 2008.
8. Trajanje razpisa in način prijave
Razpis se prične 22. 6. 2007 in zaključi
26. 10. 2007.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji razpisa.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih
vložile upravičene osebe. Za prepozno se
šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno
na pošto do vključno 26. 10. 2007 oziroma
do 15. ure tega dne ni bila predložena na
vložišču ministrstva.
Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici z
vidno oznako: ne odpiraj – prijava na razpis:
promocija slovenske kulture v tujini z oznako
JPR1-PROMO-2008. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa.
9. Dokumentacija razpisa
Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. in 14. do 16. ure).
Dokumentacijo razpisa si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
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mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo razpisa (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij,…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem dokumentacijo razpisa tudi
poslati.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge bo odpirala posebna komisija za
odpiranje vlog. Ministrstvo bo predlagatelje
o izidu obravnave projekta obvestilo najkasneje v enem mesecu po obravnavi na
strokovni komisiji.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva, in največ do vrednosti 322.735 EUR.
11. Dodatna pojasnila: Vesna Jurca Tadel, MK, e-pošta: vesna.jurca@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za kulturo
Št. 311/07
Ob-18343/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Ur. l. RS, št. 7/99) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine, ki jih
bo v letih 2008-2009 (so)financirala
Republika Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: spomeniško-varstveni
projektni razpis,
oznaka: JPR2-SVP-2008-09)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno
obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na kulturnih spomenikih
Sklop 2: (so)financiranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v lasti občin,
– kulturni spomeniki, ki so upravičeni do
proračunskih sredstev na osnovi Zakona
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(»kulturni tolar« – ZSNNPK- UPB1, Ur. l.
RS, št. 14/03),
– kulturni spomeniki, ki so v postopku
denacionalizacije,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih
in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik,
– začasno razglašeni kulturni spome
niki.
II. Upravičeni stroški (so)financiranja
V (so)financiranje so vključeni samo
upravičeni stroški, opredeljeni v nadaljevanju po posameznih sklopih.
Lastno delo oziroma lastni material brez
računov ne spada med upravičene stroške.

Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do
roka za končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen v primeru, ko je
predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.
Sklop 1:
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji,
in so lahko:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in
streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih
ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva
– okna, vrata,
– stroški sanacije stavbno-kleparskih
elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma
omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih
lastnosti spomenika.
Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih
lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalnih
sistemov in podobno), praviloma niso predmet sofinanciranja Ministrstva za kulturo.
Sklop 2:
Upravičeni stroški so stroški za izvedbo
vseh konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in
stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije (od tu
ZVKDS) v septembru 2003 in ga dopolnil
v 2007. Katalog je priložen razpisni dokumentaciji.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
V primeru, da predlagatelj prijavlja več
projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni
kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati na
izključno en kulturni spomenik. Predlagatelj
za posamezni kulturni spomenik lahko predloži le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo
na sklop 2
Pogoji za sklop 1:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri
bodo izvedeni gradbeno-obrtniški posegi,
mora biti razglašena za kulturni spomenik.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega
spomenika z ustreznim dokazilom.
3. Za predlagane gradbeno-obrtniške
posege na kulturnem spomeniku mora biti
priložen:
– grafične priloge, izdelane v obliki idejnega projekta oziroma izvleček iz PGD dokumentacije,
– kulturnovarstveno soglasje ZVKDS k
predlaganemu projektu,
– kopija gradbenega dovoljenja, če je
potrebno po Zakonu o graditvi objektov
(ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03),
– obrazec »Tabela s predračunom upravičenih stroškov«, potrjen s strani Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, s
priloženim popisom del in predračunom,
skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi
prilogami.
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4. Predlagatelj mora priložiti fotografsko
dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spomenika.
5. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov predlaganih gradbeno-obrtniških posegov.
6. Višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 200.000 EUR.
7. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2009.
Pogoji za sklop 2:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri
bodo izvedeni konservatorsko-restavratorski posegi, mora biti razglašena za kulturni
spomenik.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega
spomenika z ustreznim dokazilom.
3. Predlagatelj mora pridobiti potrdilo
pristojne javne službe, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po sprejetem
Katalogu konservatorsko-restavratorskih del
na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije v septembru
2003 in ga dopolnil v letu 2007.
4. Za predlagane konservatorsko-restavratorske posege na kulturnem spomeniku
mora biti priložen konservatorsko-restavratorski program ali konservatorsko-restavratorski projekt.
5. Predlagatelj mora priložiti popis del
in predračun, usklajen s konservatorsko-restavratorskim programom oziroma s konservatorsko-restavratorskim projektom, kar
potrdi Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
6. Predlagatelj mora priložiti fotografsko
dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spomenika.
7. Višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 100.000 EUR.
8. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2009.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za
kulturo.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
IV. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov:
Popolne vloge bo na osnovi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija za
področje nepremične dediščine, ki jo imenuje minister za kulturo (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovna komisija bo ocenjevala vsak sklop posebej. Najvišje možno
število zbranih točk posameznega projekta
je 30. Na razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Komisija lahko glede na število
popolnih vlog in vrednosti zaprošenih sredstev določi nižjo zgornjo mejo sofinanciranja
s strani Ministrstva za kulturo.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost spomenika zaradi
človekovih ali drugih vplivov
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka),

– kulturni spomenik ima poškodbe, ki
ogrožajo posamezne varovane lastnosti
spomenika (5 točk),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve
grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora
biti potrjeno s strani strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni
sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične
dokumentacije (10 točk).
Kriterij 2: pomembnost spomenika
– spomenik lokalnega pomena dosega
po mnenju strokovne komisije pomembnost
kulturnega spomenika državnega pomena
(5 točk),
– spomenik je državnega pomena (10
točk).
Kriterij 3: zagotovljena lastna finančna
sredstva predlagatelja projekta
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 20% do vključno 50%
vrednosti projekta (velja samo za sklop 2)
(1 točka),
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 50 do vključno 70%
vrednosti projekta (2 točki),
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 70 do vključno 80%
vrednosti projekta (3 točke),
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 80 do vključno 90%
vrednosti projekta (4 točke),
– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini nad 90% vrednosti projekta
(5 točk).
Kriterij 4: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo
spomenika
– projekt je pomemben na lokalni ravni
(0 točk),
– projekt je pomemben na regionalni ravni (3 točke),
– projekt je pomemben na državni in širši
ravni (5 točk),
V. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja:
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov iz sklopa 1:
– v letu 2008 znaša 1.173.600 EUR,
– v letu 2009 znaša 1.173.600 EUR.
Ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt do 50% celotne vrednosti,
vendar v obeh letih skupaj največ 200.000
EUR.
Sklop 2:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov iz sklopa 2:
– v letu 2008 znaša 503.000 EUR,
– v letu 2009 znaša 503.000 EUR.
Ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt do 100% celotne vrednosti,
vendar v obeh letih skupaj največ 100.000
EUR.
VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2008 oziroma 2009, ob upoštevanju plačilnih rokov po zakonu o izvrševanju proračuna RS.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 22. 6.
2007 in se zaključi 14. 9. 2007.
VIII. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec s seznamom obveznih
dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi,
– obrazec »izjava o lastništvu«
– obrazec »soglasje solastnikov«,
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– obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– obrazec »Tabela s predračunom upravičenih stroškov«
– obrazec »potrdilo Restavratorskega
centra ZVKDS«,
– vzorec pogodbe,
– besedilo razpisa,
– navodila,
– Katalog
konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in
stavbni dediščini.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.
kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij idr.). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati po pošti.
Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva
7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana;
OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE
Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica;
OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1,
Novo mesto, OE Piran, Trg bratstva1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40,
Ljubljana).
IX. Kraj, način in rok prijave
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec,
– izpolnjen in podpisan obrazec »izjava
o lastništvu«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru
solastništva),
– izpolnjen in podpisan obrazec »izjava o
zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Tabela
s predračunom upravičenih stroškov« (obvezen le pri Sklopu 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec »potrdilo
Restavratorskega centra ZVKDS« (obvezen
le pri Sklopu 2!),
– podpisan vzorec pogodbe,
– vsa obvezna dokazila.
Popolna vloga, izpolnjena v skladu z
navodili razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 14. 9. 2007 v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »ne odpiraj – prijava na
spomeniško-varstveni
projektni
razpis
2008-2009: Sklop št.___ (1 ali 2)«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena
pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na vložišču ministrstva
na naslovu Maistrova 10, Ljubljana. Dopolnjevanje vlog je možno samo do izteka razpisnega roka.
Izločitev vlog:
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba (t.j.
oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev);
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
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Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
14. 9. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa in
da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Število vlog:
Predlagatelj lahko prijavi več projektov.
V primeru, da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni
kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati na
izključno en kulturni spomenik. Predlagatelj
za posamezni kulturni spomenik lahko predloži le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo
na sklop 2.
Vpogled v razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila:
Vpogled v razpisno dokumentacijo ter
vsa dodatna pojasnila in informacije so na
Ministrstvu za kulturo, Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova 10, Ljubljana pri Heleni
Štih, helena.stih@gov.si, tel. 01/369-58-76.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o iz
boru:
Komisija bo odpirala vloge v prostorih Ministrstva za kulturo, Metelkova 4, Ljubljana
dne 19. 9. 2007.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo
kulturne projekte po postopku, ki ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih
s tem razpisom.
XI. Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od
oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt
izbran za sofinanciranje
– da ne sklene pogodbe, če predlagatelj
odobrenega projekta ne predloži vseh dokumentov/ dokazil, potrebnih za sklenitev
pogodbe,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec
projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo
Ministrstva za kulturo
– da v primeru spremembe zakonodaje s
predmetnega področja zahteva od predlagatelja projekta predložitev dodatnih dokazil.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-45/2007-1
Ob-18172/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
22/06, ZRRD, uradno prečiščeno besedilo
in Zdru - 1, Ur. l. RS, št. 61/06), Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Sloveni-
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je v obliki Sporazuma med Vlado SFRJ in
Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Ur. l. SFRJ, št.
6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2.
1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Ur.
l. RS, št. 8/94, MP-2/94) in Memoranduma
o soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne
6. 4. 2001, Metodologije ocenjevanja vlog
za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in
razvojnih projektov (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 Japonsko
v obdobju od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2010
(skupni raziskovalni projekti, skupna
strokovna srečanja, znanstveni obiski
slovenskih raziskovalcev na Japonskem
in japonskih raziskovalcev v Republiki
Sloveniji)
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 razpisa je:
A) sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v okviru dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1. 4. 2008–
31. 3. 2010 (v višini mednarodnih prevoznih
stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za
slovenske udeležence pri projektu) – pri
čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) slovenskih projektnih
partnerjev na Japonskem v okviru skupnih
raziskovalnih projektov;
B) sofinanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4.
2008–31. 3. 2010 (za strokovno srečanje
na Japonskem: sofinanciranje mednarodnih
prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na
Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic
za slovenske udeležence; za strokovno srečanje v Republiki Sloveniji: sofinanciranje
stroškov lokalnih prevozov ter glede na kraj
dogodka EU. stroške namestitve in dnevnic
za udeležence iz Republike Slovenije ter
stroške organizacije srečanja);
C) sofinanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz Republike Slovenije na Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
90 dni v obdobju od 1. 4. 2008–31. 3. 2008
(v višini mednarodnih prevoznih stroškov za
slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);
D) sofinanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v
skupnem trajanju 180 dni, v obdobju od 1. 4.
2008–31. 3. 2008 (v višini stroškov bivanja
v domu podiplomcev oziroma izjemoma v
hotelu B kategorije, dnevnic, lokalnega prevoza in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji);
Vlog prijaviteljev, katerim so MVZT,
ARRS in JSPS v preteklosti že sofinancirali
znanstvene obiske, agencija in JSPS ne
bosta obravnavala.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj,
znanstvenih obiskov na Japonskem oziroma v Republiki Sloveniji se lahko nanašajo
na sodelovanje z japonskimi raziskovalnimi
inštitucijami, ki delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport,
znanost in tehnologijo.
Agencija in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta sofinancirala
skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih,
družboslovnih in humanističnih ved.
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 register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z
Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
– 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 raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, organizator skupnega strokovnega
srečanja oziroma kandidat za znanstveni
obisk na Japonskem, ki se prijavlja na javni
razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo
raziskovalnega projekta (Ur. l. RS, št. 22/06,
ZRRD-UPB1).
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan glede na obliko sodelovanja ustrezni prijavni obrazec in samostojne priloge. Prijava na javni razpis mora
biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v
slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava mora vsebovati naslednje elemente: A (projekti) in B (skupna strokovna
srečanja).
a) predlog projekta oziroma strokovnega
srečanja (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
(ARRS-MS-JP-09-A/2007 – projekt oziroma
ARRS-MS-JP-09-B/2007 – skupno strokovno srečanje, v slovenskem in angleškem
jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
C) (znanstveni obiski raziskovalcev iz
Slovenije na Japonskem) ter D.(znanstveni
obiski raziskovalcev z Japonske v Sloveniji).
a) Predlog za obisk raziskovalca iz Slovenije na Japonskem oziroma raziskovalca
z Japonske v Sloveniji mora vsebovati naslednje sestavine:
– program znanstvenega obiska oziroma
predvidenih raziskav,
– strokovno biografijo,
– predvideno trajanje in termin obiska.
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b) Prijavni obrazec (ARRS-MS-JP-09C/2007 in (ARRS-MS-JP-09-D/2007) se v
celoti pošlje po pošti na naslov agencije in
po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si.
c) Prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
4. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno
ovrednotenje 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.
Skladno z Memorandumom o soglasju
o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Japonskim
združenjem za spodbujanje znanosti bo
izbor vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, skupnih strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev
na Japonskem in japonskih raziskovalcev
v Republiki Sloveniji opravljen sporazumno
med agencijo in Japonskim združenjem za
spodbujanje znanosti.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila obiskov in pripadajočih
sredstev) izda Upravni odbor agencije na
podlagi navedene sporazumne izbire, na
katero je agencija vezana.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 62.000 EUR.
Sofinanciranje v letih 2008, 2009 in letu
2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
6. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 4. 2008.
7. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 4. 2008 do 31. 3. 2010 za predmet razpisa pod A in B (projekti in skupna strokovna
srečanja) ter od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009 za
predmet razpisa pod C in D (obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Sloveniji).
8. Način predložitve prijave: Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 1. 4. 2008 do
31. 3. 2010« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja
na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost, Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, SI-1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnih obrazcev
ARRS-MS-JP-09-A/2007
in
ARRS-MS-JP-09-B/2007 oziroma vse strani obrazcev ARRS-MS-JP-09-C/2007 in
ARRS-MS-JP-09-D/2007 se mora poslati
tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si.
Japonski partner mora predlog za sodelovanje posredovati JSPS.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.

9. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30,
SI-1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa do vključno petka, 14. septembra
2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnih obrazcev ARRS-MS-JP-09-A/2007
in ARRS-MS-JP-09-B/2007 oziroma vse
strani obrazcev ARRS-MS-JP-09-C/2007
in ARRS-MS-JP-09-D/2007 morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-japonska08-10@arrs.si. Za pravilno oddane
prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti.
10. Vloge 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.
11. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po uskladitvi izbora z Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti
(JSPS), predvidoma v februarju 2008. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Ur. l., RS objavljeni
tudi na spletni strani agencije, interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
SI-1000 Ljubljana. Podrobnejše informacije: Fani Rožič Novak, tel.: 01/478-4650,
vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-pošta:
fani.rozic-novak@arrs.si).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-18523/07
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št.
26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list RS,
št. 114/06), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99, 56/03, 93/05), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 72/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča
2013) (Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5,
z dne 15. 3. 2007) in Izvedbenega program
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2007 (Sklep Vlade RS št.
30301-1-2007-5 z dne 15. 3. 2007), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest,
razvoja mikro, majhnih in srednje
velikih podjetjih ter razvoja turističnih
kapacitet na območju Občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, majhnih, srednje
velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in
neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi
novega obrata, širitvi obstoječega obrata,
diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi do-
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datnimi izdelki in bistveni spremembi pro
izvodnega procesa v obstoječem obratu in
investicij v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih.
Razpis je razdeljen na 3 sklope:
– sklop A: Državna pomoč za majhna in
srednja podjetja,
– sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja,
– sklop C: Državna pomoč fizičnim in
pravnim osebam v dejavnosti turizma.
Vlagatelj se lahko prijavi samo na en
sklop razpisa, in sicer samo z enim projektom.
2. Investicija se mora izvajati na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.
3. Višina razpisanih sredstev:
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje sklopov
A, B in C, znaša 647.833 EUR v letu 2007.
Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev za:
– sklop A je 240.000 EUR,
– sklop B je 257.833 EUR,
– sklop C je 150.000 EUR.
Kolikor sredstva na posameznem sklopu
ne bodo porabljena, se lahko prenesejo na
drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča strokovna komisija
ob izboru.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
– 50% vrednosti upravičenih stroškov za
mikro in majhna podjetja ter pri fizičnih osebah na področju turizma,
– 40% upravičenih stroškov za srednje
velika podjetja in
– 30% upravičenih stroškov za podjetja,
ki poslujejo v sektorju transporta,
ne glede na to iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena
po več shemah hkrati.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci so mikro, majhna in srednje velika podjetja v skladu z opredelitvami iz Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z
dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list EU L št.
63 z dne 28. februar 2004 (v nadaljevanju
Uredba komisije ES)), samostojni podjetniki,
zadruge ter sobodajalci, vpisani v register
sobodajalcev pri upravni enoti, ali fizične
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, št. 112/05) – podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazana v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odl. US:
UI 264/99-40, 50/02 – skl. US: U-I-135/00-60,
93/02 – odl. US: U-I-135/00-77, 117/06 –
ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07
– skl. US: U-I-117/07-7);
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– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– podjetja morajo imeti v času veljavnosti
instrumenta registriran sedež ali samostojno
enoto v na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin;
– fizične osebe morajo imeti stalno bivališče na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin in morajo biti lastniki/najemniki
objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot
stanovanjski objekt;
– katerih dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
2. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci:
– ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo;
– katerim so na osnovi Javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letih 2002 in 2003, 2004, 2005 ter 2006 že
bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen
v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta
javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature
na omenjene razpise (izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo posebnega Poročila o
izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih
zaposlitev, v katerem natančno opredelijo
realizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska dokazila-M1/M2 obrazec);
– so za isti namen pridobili državno pomoč iz drugih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali
mednarodnih virih) v višini več kot 50%
upravičenih stroškov naložbe;
– ki so odvisna podjetja – so gospodarske družbe, v kateri posamezna velika
podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi
pravicami, večjimi od 25%;
– ki imajo kot glavno dejavnost registrirano ribištvo, premogovništvo, ladjedelništvo,
jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov.
3. Na razpis lahko vlagatelji vlog kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza nakupa, komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa
strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...)), vendar pa mora
skupna višina celotne faze izpolnjevati prej
opredeljene kriterije. Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji vlog tudi s posamezno fazo,
ki pomeni nadaljevanje investicije iz prejšnjih let.
4. Investicija in novo odprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 3 leta, šteto
od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič
zasedeno s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Razvojna sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest se lahko dodelijo,
če gre za delovna mesta, ki so povezana z
izvedbo projekta začetne naložbe. To pomeni, da se nanašajo na dejavnost, za katero je
bila izvedena naložba in so ustvarjena v treh
letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi
delovna mesta, ustvarjena v treh letih po
končani naložbi, zaradi povečanja stopnje
izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove
naložbe. Povečanje števila delovnih mest
se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev pred
dnem oddaje vloge na razpis, upoštevajoč
zaposlene s polnim delovnim časom za nedoločen čas.
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5. Do sofinanciranja bodo upravičeni
le upravičeni stroški prijavljene investicije,
ki bodo nastali od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, do najkasneje
20. 10. 2007.
V skladu z 11. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni
list RS št. 72/06) so upravičeni stroški:
– nakupa zemljišč,
– gradnje in nakupa objektov,
– nakupa strojev in opreme,
– nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja.
Nabavljena osnovna sredstva so lahko
rabljena.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme
(premično premoženje) ne spadajo med
upravičene stroške.
Povračilo davka na dodano vrednost
in davka na dobiček/dohodek ni upravičen
strošek.
Neposreden nakup premoženja podjetja,
ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo
poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot
začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot
začetna naložba strošek nakupa osnovnih
sredstev podjetja, če so kupljena od tretje
osebe po tržnih pogojih.
Stroški izdelave elaborata za prijavo na
razpis ne spadajo med upravičene stroške.
6. Posebni pogoji sofinanciranja investicije kot celote po posameznih sklopih:
Sklop A:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo
odprli najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju 3 let po zaključku investicije in katerih
celotna investicijska vrednost je višja kot
40.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2009.
– Maksimalna višina sofinanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je opredeljena tudi s
pogojem novo odprtih delovnih mest, tako
da se lahko za odprto delovno mesto do
vključno V. stopnje zahtevnosti investicija
sofinancira v maksimalni višini 13.000 EUR,
za odprto delovno mesto VI. in višje stopnje
zahtevnosti pa v maksimalni višini 20.000
EUR.
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 80.000 EUR.
Sklop B:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih
celotna investicijska vrednost je višja kot
8.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2009.
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR.
Sklop C:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih
celotna investicijska vrednost je višja kot
8.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2009.
– Fizična oseba ali sobodajalec vpisan v
register sobodajalcev pri Upravni enoti Tolmin je lastnik ali najemnik objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt v
katerem bo uredil nastanitvene kapacitete.
Sedež podjetja oziroma stalno prebivališče
vlagatelja mora biti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

– Vlagatelj bo uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi novimi ali obstoječimi
ležišči. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami (***), adaptacija
obstoječih prenočitvenih kapacitet pa mora
zagotoviti prehod na višjo kategorijo.
– Vlagatelj bo nastanitveni obrat, za
katerega bo v okviru tega razpisa pridobil
sredstva, registriral pri Upravni enoti Tolmin
oziroma registriral dejavnost v skladu z ZGD
najkasneje 30 dni po zaključku investicije
(najkasneje do 30. 1. 2010).
– Vlagatelj bo nastanitvene kapacitete
oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku
investicije.
– Višina nepovratnih sredstev za vsako
ustvarjeno novo ležišče znaša 2.000 EUR
na posteljo (brez dodatnih ležišč).
– Višina nepovratnih sredstev za vsako
obnovljeno ležišče znaša 1.000 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč).
– Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko
pridobi posamezni upravičenec je glede na
skupno razpisano vsoto 15.000 EUR.
7. Upravičenci morajo prispevati najmanj
25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev,
ki ne smejo vsebovati pomoči. Za lastna
sredstva se štejejo sredstva upravičenca in
pridobljeni krediti po tržnih pogojih.
III. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2007.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva iz točke I.3 je proračunsko leto
2007. Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, do najkasneje 20. 10.
2007.
3. Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
bo posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt
in sicer v maksimalni višini do 50% upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega
projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij
novo odprtih delovnih mest.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bo vlagatelj z Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
6. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje
opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega
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so bila dodeljena nepovratna sredstva in
postopek nadzora nad porabo sredstev.
7. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo imel možnost izstavljanja
delnih zahtevkov za porabo nepovratnih
sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka
(končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2007 pa je 20. 10. 2007.
8. Prejemnik mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
investicije.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
Sklop A in Sklop B:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/1).
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/1).
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/1) in zahtevane priloge:
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2005, 2006) potrjene
s strani AJPES-a;
– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen
z.k. predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov, (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03
– odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1,
45/04, 47/04, 62/04 – odl. US: U-I-1/03-15,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 –
odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US:
U-I-286/04-46)).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/1).
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/1).
Sklop C:
a) Za mikro podjetja:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/2);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/2);
3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– bilance stanja in izkazi poslovnega
izida za zadnji dve leti (2005, 2006) potrjene s strani AJPES-a;
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– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen
z.k. predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03
– odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1,
45/04, 47/04, 62/04 – odl. US: U-I-1/03-15,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 –
odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US:
U-I-286/04-46)).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/2).
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
b) Za sobodajalce, vpisane v register
sobodajalcev pri upravni enoti, ali fizične
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/2).
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/2).
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– dokazilo o stalnem prebivališču (fizične
osebe);
– dokazilo o vpisu v register sobodajalcev pri Upravni enoti Tolmin (razen za novonastale sobodajalce);
– mnenje občine oziroma pooblaščene
organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za
leto 2005 do maja 2007);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03
– odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1,
45/04, 47/04, 62/04 – odl. US: U-I-1/03-15,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 –
odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US:
U-I-286/04-46)).
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4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/2).
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog – Sklop A
1
2
3
4
5
6
7

Merilo
Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Donosnost poslovanja
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in potresna prizadetost vlagatelja
Skupaj

Število točk
15
27
15
7
12
12
12
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop B
1
2
3
4
5
6
7

Merilo
Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Donosnost poslovanja
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in potresna prizadetost vlagatelja
Skupaj

Število točk
15
18
15
7
15
15
15
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop C

1

2

3
4
5

6

Merilo
Vlagatelj je nov ponudnik in bo po končani investiciji pridobil pri
pristojnem organu status registrirani sobodajalec ali bo svojo dejavnost registriral v skladu z ZGD
Skupno število novih ležišč:
–4
– 6–8
– nad 8
Prekategorizacija objekta:
– prehod iz kategorije ** v kategorijo ***
– prehod iz nižje kategorije v kategorijo **** ali več
Število novih delovnih mest v 3 letih po zaključku investicije:
– eno novo delovno mest
– dve ali več novih delovnih mest
Zaključena investicija:
– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
Tržni program za prodajo nočitvenih kapacitet:
– Izdelan tržni načrt in sklenjene pogodbe za trženje nočitvenih
kapacitet
– izdelan tržni načrt
Skupaj

20 točk
5 točk
15 točk
20 točk
10 točk
15 točk
5 točk
10 točk
15 točk
10 točk
20 točk
10 točk
100 točk

Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem centru,
Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel: 05/
38-41-500) vsak delovni dan v času uradnih
ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi v elektronski obliki,
(info@pososki-rc.si). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.
svlr.gov.si ali www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktni osebi:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel.
01/478-37-43, e-mail: vinko.zagar@gov.si),
– Vesna Kozar, Posoški razvojni center (tel. 05/384-15-03, GSM 031/381-692,
e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si).
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 23. 7. 2007,
– oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 23. 7. 2007 do 12. ure.
5. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis začetne investicije v Posočju 2007«, navedenim sklopom
na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v
skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 10 Oprema ovojnice).
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma
oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
8. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je to
zahtevano in zvezani v skupen dokument.
Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami (glej točko št. 8 v razpisni dokumentaciji: Seznam izpolnjenih prilog).
VII. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog je javno, razen če se
strokovna komisija pred odpiranjem, zaradi
večjega števila vlog odloči, da ne bo javno
in za to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim
dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
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2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije predstavniki SVRL in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse
pravilno označene vloge odprla in ugotovila
njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru
prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga
so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti
do Republike Slovenije ter nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih,
investicij v turistično nastanitvene kapacitete
ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami;
– v primeru, da podjetje prijavi višino investicije, ki ne ustreza višini določeni za posamezni sklop razpisa, bo vloga zavržena;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja
mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter
razvoja turističnih kapacitet na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba
na sklep – Javni razpis začetne investicije v
Posočju 2007«, navedenim sklopom na katerega vlagajo pritožbo in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-18524/07
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju

(ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 26/05,
spremenjen z ZUE, Uradni list RS, št. 114/06),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
126/06), Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade
RS št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007) in
Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007
(Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, z dne
15. 3. 2007) objavlja Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja kadrov z najmanj
srednješolsko izobrazbo (V. stopnja)
na območju Občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov plač podjetjem in
samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo
(V. stopnja) oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se
dodelijo za obdobje dveh let (24 mesecev).
Zaposlitev mora biti povezana z naložbo
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu,
in mora biti realizirana najkasneje v roku
treh let po končani naložbi.
2. Višina razpisanih sredstev: višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2007 okvirno 18.170 EUR, v letu
2008 okvirno 80.000 EUR, v letu 2009 pa
okvirno 11.000 EUR. Nepovratna sredstva
za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev za zaposlitev kadrov
z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) iz Posočja, pridobitev perspektivnih
mladih kadrov iz drugih delov Slovenije in
tujine. Namen instrumenta je tudi ustvarjanje možnosti za samozaposlitev kadrov.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, 110/02),
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odl. US:
UI 264/99-40, 50/02 – skl. US: U-I-135/00-60,
93/02 – odl. US: U-I-135/00-77, 117/06 –
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ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07
– skl. US: U-I-117/07-7),
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja morajo imeti v času veljavnosti
instrumenta registriran sedež ali samostojno
enoto na območju Občin Bovec, Kobarid in
Tolmin,
– fizične osebe morajo imeti registrirano
dejavnost na območju Občin Bovec, Kobarid
in Tolmin,
– katerih dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar je prejemnik sredstev lahko le
podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) delodajalci, ki bodo v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
31. 8. 2007 na novo za nedoločen čas zaposlili kadre deficitarnih ali drugih poklicev,
in sicer z najmanj srednješolsko izobrazbo
(V. stopnja). Zaposlitev mora biti povezana
z naložbo v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu in mora biti reealizirana najkasneje v roku treh let po končani
naložbi. Iz predstavitve projekta vlagatelja
mora biti razvidno, da bo delovno mesto pri
majhnih in srednjih podjetjih ohranjeno vsaj
tri leta, pri velikem podjetju pa vsaj pet let od
podpisa pogodbe;
b) samozaposlene osebe z najmanj
srednješolsko izobrazbo (V. stopnja), ki se
bodo samozaposlile v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 8.
2007.
Iz predstavitve projekta vlagatelja mora
biti razvidno, da bo delovno mesto ohranjeno vsaj 3 leta od podpisa pogodbe.
Do sofinanciranja niso upravičeni kadri,
ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju že
zaposleni za nedoločen čas.
Do nepovratnih sredstev niso upravičena
podjetja:
– ki so za svojo dejavnost pridobila igralniško koncesijo;
– ki imajo kot glavno dejavnost registrirano:
– ribištvo,
– premogovništvo,
– ladjedelništvo,
– jeklarstvo,
– sintetična vlakna,
– pridelavo kmetijskih proizvodov.
4. Upravičeni stroški za novozaposlene
osebe v podjetjih in pri samostojnih podjetnikih so:
– za novozaposlene s srednješolsko izobrazbo (V. stopnja): 60% minimalne plače
mesečno;
– za novozaposlene z višješolsko izobrazbo: 80% minimalne plače mesečno;
– za novozaposlene z visokošolsko, univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo: eno
minimalno plačo mesečno.
Upošteva se višina minimalne plače, ki
velja v času objave javnega razpisa.
Upravičeni stroški za samozaposlene
znašajo polovico mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost.
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Nepovratna sredstva, ki predstavljajo
sofinanciranje upravičenih stroškov plač
za novozaposlene v podjetjih oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost
za zasebnike, se dodelijo za obdobje 2 let
(24 mesecev). Sredstva se dodeljujejo za
vsako leto posebej, in sicer enkrat letno
za nazaj, največ za obdobje zaposlitve v
tekočem letu.
Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS
pred zaključkom razpisa. Višina priznane
minimalne bruto plače se v času trajanja
pogodbe ne spreminja.
5. Cilj javnega razpisa je znižanje stroškov:
– delodajalcem, ki bodo v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do 31. 8. 2007 v Posočju na novo zaposlili
kadre deficitarnih in drugih poklicev, in sicer z najmanj srednješolsko izobrazbo (V.
stopnja) za nedoločen čas in da bo delovno
mesto pri malih in srednjih podjetjih ohranjeno vsaj tri leta, pri velikih podjetjih pa
vsaj pet let in
– samozaposlenim, ki se bodo v času
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS do 31. 8. 2007 v Posočju zaposlili za
nedoločen čas, in imajo najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) in bo njihovo
delovno mesto ohranjeno vsaj tri leta.
III. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu
predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Obrazcem morajo biti predložene zahteve
in dokazila, ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko od upravičenca ter so
navedene v poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta
2007, 2008 in 2009.
3. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2008
in/ali 2009 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko prenehajo, pogodbene obveznosti
prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se
proporcionalno zmanjšajo.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje s Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec
zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo
pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe
pogodbeni stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni
poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe s
Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na
poziv, se šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih in posojilnih
sredstev.
6. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja
prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
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7. Osnova za izplačilo sredstev bo s
strani Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga
bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je
predpisana z razpisno dokumentacijo.
Prejemnik bo enkrat letno izstavil zahtevek za dodelitev nepovratnih sredstev:
– do 15. 11. 2007 za leto 2007,
– do 15. 11. 2008 za leto 2008 in
– do 15. 11. 2009 za leto 2009 oziroma
v roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja
od nastopa delovnega razmerja.
Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna
oblika zahtevka je priloga k pogodbi Priloga
pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku morajo biti priložene kopije posameznih
plačilnih list (za delodajalce) oziroma kopije
potrdil o plačilih prispevkov (za samozaposlene) z dokazili o opravljenih izplačilih
za obdobje, na katerega se nanaša zahtevek.
8. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem
razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1).
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevana priloga:
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2005, 2006) potrjene
s strani AJPES-a;
4. predstavitev projekta novih zaposlitev
(razpisni obrazec št. 4);
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2007 ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki
je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

Število točk

a)

Reference vlagatelja

b)

Velikost podjetja*

c)

Število novih delovnih mest

d)

Zaposlitev štipendista PRC-ja

e)

Lokacija vlagatelja

f)

Zaposlovanje deficitarnih kadrov**

maks. 20

g)

Skladnost zaposlovanja z razvojno vizijo vlagatelja, v kateri je
področje človeških virov posebej obdelano

maks. 20

h)

Predhodno dodeljena sredstva

maks. 13

Skupaj

maks. 15
maks. 4
maks. 20
maks. 4
maks. 4

100
* Mala in srednja podjetja v tej uredbi so
podjetja, kot jih določa priloga I k Uredbi Komisije št. 364/2004 o spremembi Uredbe št.
70/2001 glede povečanja področja uporabe za
vključitev pomoči za raziskave in razvoj (UL L
št. 63, z dne 28. 2. 2004, str. 22.)
** iz Analize deficitarnih poklicev v Posočju
(območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin), september, oktober 2006
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Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Vloge bodo razvrščene glede na število
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo
dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo
dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo
imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1b, Tolmin vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovih www.svlr.gov.si/ in
www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@
gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, pošiljke s poštnim žigom do vključno 31. 8. 2007,
– oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 31. 8. 2007 do 12. ure.
5. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis zaposlovanje
v Posočju 2007«, in s polnim nazivom in
naslovom pošiljatelja.
6. Razpisni dokumentaciji je priložen
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo
stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 13: Oprema
ovojnice).
7. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma
oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
8. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
9. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je
to zahtevano in zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena
po vrstnem redu in označena z zaporednimi
številkami, kot je določeno v točki št. 10: Seznam izpolnjenih obrazcev in prilog.
VII. Obravnava vlog

1. Datum odpiranja: 6. 9. 2007. Odpiranje vlog je javno, razen če se strokovna
komisija pred odpiranjem zaradi večjega
števila vlog odloči, da ne bo javno in za
to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh
SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije
predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in
predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Komisija bo vse pravilno označene vloge
odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje vloga, so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju zaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo (V.
stopnja) na območju Občin Bovec, Kobarid
in Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2007,
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom
»Pritožba na sklep – Javni razpis zaposlo-
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vanje v Posočju 2007« in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-18525/07
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS,
št. 26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list
RS, št. 114/06), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in
2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Programa spodbujanja razvoja v Posočju
2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS
št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007),
Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2007 (Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, z
dne 15. 3. 2007) in Sheme državne pomoči
»Programi usposabljanja« (številka priglasitve: BE01-5022860-2007), objavlja Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih
na območju Občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2007 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala
podjetjem za:
a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje
formalne izobrazbe od sedanje),
b) Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti), in sicer za:
b1) splošna usposabljanja zaposlenih:
Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo
samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.
b2) posebna usposabljanja zaposlenih:
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, porabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči.
2. Višina razpisanih sredstev: višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v
letu 2007, znaša 158.600 EUR. Nepovratna
sredstva za te namene so zagotovljena na
proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč
Posočju.
3. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci:
– za izobraževanja in splošna usposabljanja ne bo mogla preseči 60% upravičenih stroškov usposabljanja in izobraževanja
delavcev za velika podjetja in 80% za mala
in srednja podjetja;
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– za posebna usposabljanja zaposlenih
ne bo mogla preseči 35% upravičenih stroškov usposabljanj v velikih podjetjih in 45%
v malih in srednjih podjetjih.
Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme
upravičenec, praviloma ne bo mogla preseči
8.400 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in
usposabljanju zaposlenih s ciljem dviga izobrazbene ravni zaposlenih in pridobivanje
ustreznih znanj in spretnosti zaposlenih in s
tem večanja konkurenčnosti podjetij v Posočju.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, 110/02),
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odl. US:
UI 264/99-40, 50/02 – skl. US: U-I-135/00-60,
93/02 – odl. US: U-I-135/00-77, 117/06 –
ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07
– skl. US: U-I-117/07-7),
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
3. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki bodo v letu 2007, in sicer v času
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS do 30. 10. 2007, vključevali zaposlene v
programe izobraževanj in usposabljanj.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja
podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev
lahko le podjetje, registrirano v Republiki
Sloveniji.
5. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški izobraževanj in usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in
usposabljajo na odobrenih izobraževanjih
in usposabljanjih, s tem, da potni stroški ne
smejo presegati 10% upravičenih stroškov
izobraževanj oziroma usposabljanj.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso
upravičeni do sofinanciranja.
III. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2007.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do najkasneje 30. 10. 2007.
3. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
regionalno politiko podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka
za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati,
ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
4. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
5. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje
opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega
so bila dodeljena nepovratna sredstva in
postopek nadzora nad porabo sredstev.
6. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo.
Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo
sredstev proračunskega leta 2007 je 30. 10.
2007.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in
usposabljanj zaposlenih.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1).
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2).
3. Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3) in zahtevana priloga:
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za leti (2005, 2006), potrjene s strani
AJPES-a.
4. Predstavitev projekta izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v letu 2007 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge:
– za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanja in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1).
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2007, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

Število točk

a)

Reference vlagatelja

b)

Velikost podjetja

c)

Skladnost izobraževanja in usposabljanja zaposlenih s strategijo
vlagatelja (s poudarkom na strategiji razvoja kadrov)

maks. 24

d)

Finančna konstrukcija in utemeljenost predlaganega projekta
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

maks. 22

e)

Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje kadrov

maks. 16

f)

Predhodno dodeljena sredstva

maks. 15

g)

Lokacija vlagatelja
Skupaj

maks. 15
maks. 4

maks. 4
100

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Sredstva bodo dodeljena vlagateljem,
katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih
sredstev bodo imele vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem
redu, do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1b, Tolmin vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si/
in www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@
gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 27. 7. 2007,
– oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 27. 7. 2007 do 12. ure.
5. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis izobraževanje in
usposabljanje v Posočju 2007« in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v
skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 16 Oprema ovojnice).
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma
oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
8. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je
to zahtevano in zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena
po vrstnem redu in označena z zaporednimi
številkami (glej točko št. 14 v razpisni dokumentaciji: Seznam izpolnjenih prilog).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 2. 8. 2007. Odpiranje vlog je javno, razen če se strokovna
komisija pred odpiranjem zaradi večjega
števila vlog odloči, da ne bo javno in za

to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh
SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije
predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in
predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Komisija bo vse pravilno označene vloge
odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje vloga, so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo.
Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo
dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2007;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na
območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2007;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom
»Pritožba na sklep – Javni razpis izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2007« in s
polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
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Ob-18324/07
Na podlagi sedme alineje 67. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB2),
Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
(Ur. l. RS, št. 92/04 in 117/04) in desetega
sklepa 13. seje Nadzornega sveta Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z dne 27. 3. 2007, Sklad
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov objavlja
javni razpis
za sofinanciranje eksperimentalnih in
razvojnih programov, ki vzpodbujajo
zaposlovanje invalidov za leto 2007
1. Namen razpisa
Namen razpisa je vzpodbuditi razvoj novih programov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in preverjanje teh programov v
praksi s strani izbranih izvajalcev.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje eksperimentalnih in razvojnih programov na naslednjih področjih:
– zaposlovanje brezposelnih invalidov,
– ohranjanje delovnih mest za invalide,
– vzpodbujanje podjetništva invalidov,
– ustvarjanje novih delovnih mest za invalide,
– vzpodbujanje prilagodljivosti in mobilnosti invalidov na trgu dela,
– izobraževalni programi za invalide in
vzpodbujanje vseživljenjskega učenja,
– socialna ekonomija in zaščitno zaposlovanje.
Programi morajo biti namenjeni osebam,
ki imajo status invalida po 3. členu Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov ter skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za
invalide (Ur. l. RS, št. 10/05, 43/05).
3. Pogoji za prijavitelje
Na razpis se lahko prijavijo delodajalci,
strokovne institucije ter druge fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– So registrirane v Republiki Sloveniji
(pravne osebe), oziroma imajo tu stalno bivališče (fizične osebe).
– Niso v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije
(pravne osebe) oziroma niso obsojene za
kaznivo dejanje (fizične osebe).
– Izpolnjujejo pogoje pravila »de minimis«, po katerem do sredstev niso upravičene pravne osebe iz sektorja ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I
k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti
(ta priloga je del razpisne dokumentacije).
Nadalje velja, da podjetja v cestnoprometnem sektorju finančne vzpodbude ne smejo
uporabiti za nabavo vozil za cestni prevoz
tovora. Sredstva, dodeljena posameznemu
upravičencu v zadnjih treh proračunskih letih ne smejo presegati 200.000 EUR, v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju
pa ne smejo presegati 100.000 EUR.
– Za program, ki ga prijavljajo, še niso
prejeli sredstev, ki predstavljajo državne pomoči za zaposlitev brezposelnega invalida.
– Sprejemajo razpisne pogoje.
4. Višina razpisanih sredstev in način sofinanciranja
Za razpis je zagotovljeno 500.000 eurov.
Sredstva so zagotovljena na transakcijskem računu Sklada Republike Slovenije
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za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov kot
namenska sredstva za izvajanje Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov.
Izbrani programi bodo sofinancirani do
90% vrednosti. Izbrani izvajalci bodo prvo
polovico odobrenih sredstev prejeli po podpisu pogodbe s Skladom, drugo polovico pa
po predložitvi zaključnega poročila.
5. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži
pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane
dokumente v naslednjem vrstnem redu:
a) Obrazec JREKS – 1 (podatki o prijavitelju, izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, izjava o izpolnjevanju pogojev pravila »de minimis« in izjava, da lahko Sklad
pridobiva podatke o delodajalcu iz uradnih
evidenc).
b) Opis eksperimentalnega programa
(opis dejavnosti, ciljev, predvidenega števila udeležencev, opredelitev možnosti za
zaposlitev, finančna struktura, opredelitev
finančne soudeležbe, …).
c) Obrazec BON-1 za gospodarske družbe, BON-1/Z za pravne osebe javnega prava, BON-1/SP za samostojne podjetnike.
Obrazec izda AJPES in ne sme biti starejši
od 30 dni (original).
6. Način in rok prijave
Popolna vloga mora biti poslana po pošti – priporočeno s povratnico ali oddana
osebno na naslov: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis
za subvencioniranje eksperimentalnih in
razvojnih programov, ki vzpodbujajo zaposlovanja invalidov« in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se bodo štele vloge,
ki bodo na Sklad prispele najkasneje do
5. septembra, do 12. ure.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo vrnjene prijaviteljem neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka
obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih.
7. Komisija za izbor
Prijavljene programe in projekte bo
ocenila komisija, ki jo imenuje direktorica
Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov
8. Merila za izbor
Komisija bo izbrala programe, ki bodo
zbrali največ točk glede na izpolnjevanje
naslednjih meril:
– poslovna ocena programa in možnost
uspešne izpeljave programa v praksi (do
30 točk),
– s projektom se povečujejo možnosti invalidov za pridobitev in ohranitev zaposlitve
(do 20 točk),
– razmerje med stroški in koristmi programa (do 20 točk),
– število invalidov, vključenih v program
(do 10 točk),
– inovativnost in razvojnost programa
(do 10 točk),
– delež finančne soudeležbe izvajalca
programa (do 10 točk).
Iz razpisa bodo izločeni vsi programi,
za katere bo komisija ocenila, da so nezadovoljivi v kateremkoli od sedmih meril. V
kolikor bi ocena programa zahtevala znanja
z drugega specifičnega področja, lahko komisija pridobi dodatno mnenje tretje osebe
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oziroma organizacije. Komisija ima pooblastilo, da ne izbere nobenega od prijavljenih
programov oziroma da jih izbere manjše
število kot je predvideno, kolikor oceni, da
prijavljeni programi ne izpolnjujejo zahtev
razpisa.
Trajanje projekta: projekt mora biti zaključen v enem letu od podpisa pogodbe.
9. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
prijaviteljev
Prispele vloge bo odpirala, pregledala in
ugotavljala njihovo popolnost komisija, imenovana s strani direktorice Sklada.
Odpiranje prispelih vlog bo 6. septembra 2007 na sedežu Sklada in ne bo javno.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
prispetja.
Prijavitelji bodo pisno obveščeni o rešitvi
njihove vloge najpozneje v roku tridesetih
dneh po odpiranju vlog. Prva polovica odobrenih sredstev bo prijaviteljem nakazana v
roku tridesetih dneh po podpisu pogodbe,
druga polovica v roku tridesetih dneh po
predložitvi zaključnega poročila.
10. Pogodba: delodajalce, katerih vloga
bo pozitivno rešena, bo Sklad pozval k podpisu pogodbe v roku 15 dni od dneva prejema pogodbe, v nasprotnem primeru se bo
štelo, da je delodajalec od vloge odstopil.
10. Poročanje po zaključku programa
Izbrani kandidati bodo po zaključku
programa Skladu predložili pisno poročilo. Med zaključkom programa in izdelavo
poročila mora preteči najmanj 60 in največ 90 dni, s ciljem, da se v 60 dneh po
zaključku programa lahko potrdi praktična
vrednost programa oziroma dejanska zaposljivost udeležencev. Poročilo mora vsebovati predvsem:
– imena in naslove udeleženih invalidov,
– koliko in kateri invalidi so se po programu uspeli zaposliti,
– pri katerih delodajalcih in na katerih
delovnih mestih so se zaposlili udeleženci
programa,
– finančno poročilo o porabi dodeljenih in
lastnih sredstev z ustreznimi dokazili,
– ocena uspešnosti programa in navedba razlogov,
– predlogi za izboljšanje programa in izkušnje izvajalcev.
11. Dodatne informacije: prijavitelji lahko
priloge k tej razpisni dokumentaciji (obrazec
JREKS 1, Priloga I k pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti) in dodatne informacije
dobijo osebno na sedežu Sklada, Zemljemerska 12, 6. nadstropje, 1000 Ljubljana, v
času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure (v sredo tudi od 14. do 16.
ure), pri Juretu Pogačniku, tel. 01/230-94-80,
elektronski naslov: srsvzi-info@gov.si.
Sklada Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Ob-18327/07
Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotografije 2007
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju
knjižničnega nadomestila,
ki ga je 20. 4. 2004
izdalo Ministrstvo za kulturo RS
Društvo slovenskih likovnih umetnikov
(ZDSLU), Sekcija ilustratorjev, je bilo na
podlagi javnega projektnega razpisa Ministrstva za kulturo RS izbrano za izvajalca na
področju podeljevanja delovnih štipendij.

Komisija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje za leto 2007 do 14 delovnih
štipendij v kategorijah:
1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. mladi perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje
Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo z
likovno umetnostjo na področju ilustracije
in fotografije, vezano na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske
splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na monografske publikacije za otroke,
mladino in odrasle v slovenskem jeziku.
Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je
(so)avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografijo opremljene monografije, ki jo je registriral COBISS (glej www.cobiss.si oziroma
za dodatne informacije se obrnite na vašo
matično knjižnico).
Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne
ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije, fotografije, diapozitive, CD ali kak drug
material, iz katerega bo nedvomno možno
presojati o kvaliteti monografij,
– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in domačih selekcioniranih razstavah,
– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
– izpolniti formular z osebnimi podatki (formular dvignite na ZDSLU oziroma zanj zaprosite po elektronski pošti
zdslu@zveza-dslu.si),
– predložiti najnovejši izpis iz COBISS-a,
iz katerega je razvidno njegovo število izposoj v preteklem letu.
Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so
samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije in ki nimajo pravice do
prispevkov iz knjižničnega nadomestila oziroma so deležni le manjših izplačil.
Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov
ZDSLU in zunanjega člana, priznanega
umetnostnega kritika. Komisijo je določil izvršni odbor Sekcije ilustratorjev na podlagi
javnega razpisa v Uradnem listu RS (za zunanjega člana) in okrožnici ZDSLU.
Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo
iz naslova knjižničnega nadomestila Ministrstva za kulturo RS vsako drugo leto. Avtor
izjavlja, da ni pridobil delovne štipendije iz
drugega naslova Ministrstva za kulturo RS
v zadnjih dveh letih.
Avtorji prijavni material dvignejo v Galeriji
ZDSLU na Komenskega 8, vsak delavnik
med 12. in 16. uro.
Prijave pošljite ali osebno dostavite na
sedež ZDSLU, vsak delavnik med 12. in 16.
uro, do vključno 31. 7. 2007 (velja poštni
žig) na naslov: ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''za Komisijo za podeljevanje
delovnih štipendij''.
Zvaza društev slovenskih likovnih
umetnikov
Ob-18347/07
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo objavlja:
javni razpis
za prosto mesto mladega raziskovalca
1. Namen javnega razpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Namen javnega razpisa je izbor kandidata za usposabljanje v KOPA Golnik za
pridobitev doktorata znanosti.
2. Mentorji in prosta mesta
Izbrani mentor je prof. Mitja Košnik, dr.
med. spec. Izbran je lahko samo en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo
glede na doseženo skupno število točk glede na merila iz 4. točke razpisa. Najboljše
ocenjeni kandidat je prvi in ima prednost pri
sklenitvi pogodbe za mesto mladega raziskovalca. V primeru, da najbolje ocenjeni
kandidat ne sklene pogodbe, se pogodba
ponudi naslednjemu kandidatu glede na
skupno doseženo oceno.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Mladi raziskovalec (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri in 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 8,00 / ali ima
zaključen znanstveni magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva 1979);
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 vpisani 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 najmanj 8,00 ni pogoj.
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 predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
4. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska
ocena vseh izpitov in
vaj na dodiplomskem
študiju (brez diplome),
opravljenih mora biti vsaj
80% vseh izpitov in vaj na
dodiplomskem študiju
– ocena mentorja

6 – 10 točk
1 – 10 točk

Izbran bo kandidat z najvišjim številom
doseženih točk.
5. Čas financiranja
Čas financiranja doktorskega usposabljanja je:
– največ 4 leta in šest mesecev, če so
vpisani v štiriletni doktorski študijski program
– največ tri leta in šest mesecev, če so
vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega
programa.
6. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:

1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in
podpisan (Obrazec MR/2007) in samostojne priloge:
2. dokazilo o izobrazbi:
– fotokopijo diplome oziroma izjavo (Izjava št. 3), da bo kandidat diplomiral ali
nostrificiral diplomo do vključno 15. 9. 2007,
s tem, da mora biti potrdilo o opravljeni ali
nostrificirani diplomi kandidata, ki je bil izbran, predloženo najkasneje 15. septembra
2007;
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij
za pridobitev znanstvenega naziva;
– dokazilo o opravljenem znanstvenem
magisteriju;
3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora
vsebovati podatke o vseh izpitih in vajah na
dodiplomskem študiju ali 2. stopnji bolonjskega študija;
4. fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidna letnica rojstva;
5. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1),
da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname
določene s Pravilnikom o usposabljanju in
financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/2006
in spremembi: Ur. l. RS, št. 5/2007 in št.
39/2007);
6. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2),
da še ni bil financiran v programu mladih
raziskovalcev;
7. za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja
starosti do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1979; 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 vpisani letnik
doda eno leto), pa tudi potrdilo o koriščenju
porodniškega oziroma starševskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti ali
potrdilo o služenju vojaškega roka.
8. Življenjepis
7. Rok in način oddaje prijav
Prijave s prilogami sprejema Enota za
razvoj ljudi pri delu, KOPA Golnik, Golnik
36, 4204 Golnik, v zaprti ovojnici s pripisom
»Javni razpis za prosto mesto mladega raziskovalca – ne odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja.
Prijava v zgoraj navedeni obliki mora prispeti na zgoraj navedeni naslov do vključno
30. 6. 2007.
Obravnavane bodo samo prijave, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispele pravočasno. Nepopolnih prijav ne bomo
obravnavali.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati
bodo o rezultatih izbora predvidoma obveščeni do 1. 8. 2007.
9. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran, ima
pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni od
prejema obvestila na naslov Enota za razvoj
ljudi pri delu, KOPA Golnik, Golnik 36, 4204
Golnik, z oznako »Pritožba – Javni razpis za
prosta mesta mladih raziskovalcev 2007«.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Nepravočasne
in nepravilno označene pritožbe ne bodo
upoštevane.
10. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na spletni strani KOPA Golnik ali v
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Enoti za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204
Golnik, vsak delavnik od 8. do 13 ure.
11. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z Javnim razpisom lahko
interesenti dobijo v Enoti za razvoj ljudi pri
delu, na telefonu: 04/256-94-43.
Bolnišnica Golnik
Št. 236/2007
Ob-18174/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju kulture v občini Lendava (Ur. l. RS, št. 29-29/04) in 17.
člena statuta Občine Lendava (Ur. l. RS, št.
26/99, 119/00 in 69/02), Občina Lendava
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v letu 2007, ki
jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire kulturnih programov
in projektov, prijavljenih na javni razpis za
sofinanciranje javnih kulturnih programov in
projektov v letu 2007, ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi in projekti, ki
bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirale naslednje kulturne dejavnosti:
glasbena, folklorna, plesna, gledališka in
lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in založništvo, filmska in videoprodukcija ter fotografija, izobraževalna
in raziskovalna dejavnost s področja kulture, novi mediji in druge vsebine s področja
kulture.
3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji
izvajalci javnih kulturnih programov:
– kulturna društva in njihove sekcije, zveze kulturnih društev,
– zavodi, skladi, samostojni kulturni
ustvarjalci, zasebniki, društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost.
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava, v času uradnih ur. Dokumentacija je
objavljena tudi na spletni strani občine na
naslovu: www.lendava.si.
5. Rok za prijavo na javni razpis je do
16. julija 2007 do 12. ure. Za pravočasno
se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka
prispele na sedež naročnika.
6. V roku prispele ponudbe, popolne in
pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v
skladu z merili za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov na področju
kulture v Občini Lendava. Pogoji in merila so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih
programov in projektov bo župan za leto
2007 sklenil pogodbo o sofinanciranju.
8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Lendava, Oddelek za
negospodarske javne službe, Glavna ulica
20, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje javnih
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kulturnih programov in projektov v letu 2007
– ne odpiraj«.
9. Podrobnejše informacije lahko dobite
na Oddelku za pravne in splošne zadeve, pri
Alenki K. Galič, tel. 02/577-2521.
10. Zahteva za objavo je bila poslana
dne 13. 6. 2007.
Občina Lendava
Št. 2-06/07
Ob-18175/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
50/07), Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS,
št. 73/06) in Odloka o proračunu Občine
Brezovica za leto 2007 – 2008 (Ur. l. RS, št.
26/07) Občina Brezovica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov v Občini Brezovica v letu
2007
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka
JRM-07)
Naziv in sedež naročnika: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
pri Ljubljani.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in programi:
– preventiva proti alkoholu, kajenju in
drugim nevarnim substancam,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa,
– spodbujanje celostnega razvoja mladostnikov,
– neformalno izobraževanje,
– spodbujanje k strpnosti, nenasilju med
in nad mladimi,
– spodbujanje kreativnega ustvarjanja
mladih,
– mladinsko prostovoljno delo.
Program je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo
leto – vsaj enkrat mesečno, vsaj osem mesecev v letu. Projekt je posamična aktivnost
izvajalca, zaključen enkratni dogodek.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov v Občini Brezovica, kot tudi
aktivnosti komercialnega značaja, se ne
bodo sofinancirali.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji vloge na javni razpis lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti dela z mladimi; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji ali kopijo
statuta ipd.,
– prijavitelji oziroma njihove lokalne enote imajo sedež v Občini Brezovica,
– izvajajo program za mlade v občini
Brezovica (mladi od 6 do 27 let),
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega
razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Brezovica,
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov,
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– jih v letu 2007 Občina Brezovica ne sofinancira prek katerega drugega razpisa.
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Vloge na javni razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– vsebujejo vse predpisane obrazce in
obvezne priloge,
– zaprošeni znesek financiranja predlaganih projektov in programov ne presega
80% vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža. Občina Brezovica lahko sofinancira
največ 80% vseh predvidenih stroškov.
3. Splošni kriteriji javnega razpisa
Predlagatelj posameznega projekta ali
programa ustreza splošnim kriterijem, če
ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju;
– ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2006 (v preteklih
dveh letih je samostojno pripravil in izvedel
vsaj en zaokrožen projekt oziroma program
– priložite seznam pomembnejših projektov
2005/2006).
Predlagani projekt oziroma program
ustreza splošnim kriterijem, če:
– je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in
je v občinskem javnem interesu;
– ima predvideno izvedbo v letu 2007;
– po vsebini in obliki sodi na področje
dela z mladimi;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki);
– pri izvajanju ni prisotna prodaja, točenje ali pitje alkoholnih pijač;
– ni namenjen ustvarjanju dobička.
4. Uporaba kriterijev.
Izbrani bodo tisti programi in projekti, ki
bodo v celoti izpolnjevali pogoje in kriterije
javnega razpisa. Izbirna komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo
navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih
prilogah in v morebitnem priloženem materialu.
5. Merila za ocenjevanje predlogov programov in projektov
– skladnost s predmetom razpisa: 0-40
točk
– preventivnost: 0-10 točk
– jasnost postavljenih ciljev in namena:
0-10 točk
– število udeležencev: 0-20 točk
– število ur vključenosti udeležencev:
0-20 točk
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi:
0-10 točk
– usposobljenost izvajalcev: 0-10 točk
– dostopnost za vso mladino v občini:
0-10 točk
– realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije: 0-10 točk
6. Okvirna vrednost.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet javnega
razpisa (JRM-07), znaša 6259,00 EUR. Od
tega se bo dodelilo 3000,00 EUR za mladinske programe in 3259,00 EUR za mladinske
projekte. Sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
7. Razpisni rok.
Javni razpis se prične z dnem objave v
Uradnem listu in je odprt do 23. 7. 2007.
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce za predstavitev predlagatelja in za prijavo posameznih projektov oziroma programov;
– vzorec zahtevanih izjav.

Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na naslovu naročnika, pri pristojnem
strokovnem delavcu (tel. 01/360-17-78) v
času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija javnega razpisa
je na voljo tudi na spletni strani http://www.
brezovica.si.
Občina Brezovica je dolžna na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
8. Oddaja in dostava vlog.
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem
jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica pri Ljubljani, in sicer do 23. 7.
2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– prijava na razpis JRM-07 – mladi«. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
9. Izločitev vlog po odpiranju.
Iz nadaljnjega postopka se izloči vse
vloge, ki so nepravočasne ali jih ni vložila
upravičena oseba.
10. Pristojni uslužbenci.
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je: Matej Černetič.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
Zainteresirane osebe lahko pogledajo v
razpisno dokumentacijo na sedežu Občine
Brezovica (Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani).
12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna presoja pravočasnih vlog, ki
jih je vložila upravičena oseba, bo izvedena
v 30. dneh od dneva odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom.
Občina Brezovica bo predlagatelje o svojih odločitvah pisno obvestila najkasneje 45
dni od dneva odpiranja vlog, z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Brezovica
Št. 07-70563
Ob-18280/07
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93)
in Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava« (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 02/1997) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
GJS »Javna razsvetljava«
1. Naročnik-koncedent in naslov: Občina
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
faks 01/721-40-05, tel. 01/724-20-22.
2. Predmet koncesije: oddaja koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe »Javna razsvetljava«. Koncesija za
opravljanje lokalne javne službe se podeli
enemu koncesionarju.
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3. Kraj izvedbe: območje Občine Domžale.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: prijave v variantah niso sprejemljive.
5. Koncesijska pogodba se sklene za obdobje 5 let od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe.
6. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, oddelek
za komunalne zadeve, Ljubljanska 69, 1230
Domžale; kont. oseba: Janez Bizjak.
(a) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Domžale od objave v Uradnem listu
RS do 6. 7. 2007.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15 EUR, Občina Domžale,
transakcijski račun: 01223-0100001491,
sklic na št.: 00 71419919, namen nakazila: »Koncesija za opravljanje lokalne GJS
– Javna razsvetljava«. Razpisna dokumentacija se prevzame osebno na oddelku za
Komunalne zadeve, Savska 2, Domžale, v
času uradnih ur.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 7. 2007 do 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, v pritličju – vložišče, soba
št. 4.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ne odpiraj – Koncesija za opravljanje lokalne GJS – Javna razsvetljava«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 7. 2007 ob 12. uri v Konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje.
12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 8.000 EUR, ki mora
veljati do 20. 9. 2007.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti. Kandidat lahko
predloži tudi izjavo, da izpolnjuje te pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti iz predmeta razpisa pri pristojnem državnem organu države v kateri ima sedež,
– da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek ali drug soroden
postopek (po ZFPPod),
– da v zadnjih petih letih pred objavo
razpisa in v teku javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano s poslovanjem, ki je
postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v
skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti v kateri ima sedež,
– da je finančno in poslovno sposoben:
a) fizične osebe: potrdilo DURS o plačanih davkih, ki ni starejše od 1 meseca,
bilanca stanja in uspeha, overjena fotokopija davčne napovedi za preteklo leto in
zadnjo odločbo o odmeri davka od dohodka
iz dejavnosti;
b) pravne osebe: BON1, ki ni starejši od
1 meseca, bilanco stanja in uspeha za preteklo leto

– dokumentacijo o usposobljenosti in
sposobnosti kandidata (potrdila, izjave in
druga dokazila iz III. poglavja razpisne dokumentacije):
a) da razpolaga z ustreznimi razpoložljivimi kadri potrebnimi za izvajanje koncesije;
b) da razpolaga z ustrezno tehnično
opremo in potrebnimi sredstvi za izvajanje
koncesije dejavnosti;
c) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje oziroma ima
urejeno vodenje katastra preko pogodbe s
podizvajalcem;
d) da razpolaga z ustreznim poslovnim
prostorom na območju koncedenta, oziroma
na drug način neposredno dokaže, da lahko
nemoteno opravlja dejavnost;
e) da zagotavlja nadzor nad izvajanjem
lastnega dela;
f) 2 potrjeni referenci, da je kandidat
usposobljen za opravljanje gospodarske
javne službe »Javna razsvetljava«, da izvaja
redna in investicijska vzdrževalna strokovno, kvalitetno in v skladno s standardi,
– da prevzame odgovornost za škodo,
ki jo lahko v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči tretji osebi, koncedentu ali iz
objektivne odgovornosti za stvar; pogodba
mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Domžale v višini min.
100.000 EUR,
– predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, sposobnosti vodenja
katastra, finančno-operativnega vidika in
razvojnega vidika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do vključno 20. 9. 2007 oziroma
do podpisa koncesijske pogodbe. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je
20. 7. 2007. O izboru koncesionarja odloči
občinska uprava Občine Domžale z upravno
odločbo, ki se vroči kandidatom.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) skupna cena materialov za vzdrževanje JR 15 točk,
b) skupna cena storitve pri vzdrževanju
JR 60 točk,
c) skupna cena režijski ur 15 točk,
d) velikost odstotka za intervencijske posege (maks 20%) 10 točk.
Natančnejše vrednotenje meril za izbiro
koncesionarja je sestavni del razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o razpisu: kandidati lahko zahtevajo dodatna pojasnila in razlage v zvezi z razpisano dokumentacijo le pisno ali po elektronski pošti:
komunalne.zadeve@domzale.si, do vključno 5 dni do poteka roka za oddajo kandidature. Telefonskih pojasnil razpisovalec
ne bo dajal. Pojasnila bodo posredovana
kandidatom pisno najkasneje v roku 3 dni
pred rokom za oddajo kandidature in sicer
vsem znanim udeležencem, ki bodo dvignili
razpisno dokumentacijo.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2007.
Občina Domžale
Št. 030-0001/2007-11
Ob-18325/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Gornji Petrovci
objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Gornji Petrovci za
leto 2007
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
6. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
III. V letu 2007 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2007 bomo sofinancirali za
športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini
Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
2. 7. 2007 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, s pripisom »javni razpis – šport
2007«. Kontaktna oseba s strani naročnika
je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04.
Odpiranje prijav bo 4. 7. 2007 ob 16. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po
odpiranju prijav.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.
Občina Gornji Petrovci
Št. 350-03-31/2007
Ob-18326/07
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan Franc
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Hudoklin (v nadaljevanju: občina), na podlagi Zakona o javnih financah – ZJF (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) in
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03
– v nadaljevanju: uredba) ter na podlagi
sklepa Občinskega sveta Občine Šentjernej
o sprejemu Posameznega programa prodaje nepremičnin št. 032-84/2007-OS z dne
9. 5. 2007, objavljenega v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 5/2007 z dne 21. 5.
2007 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
II. Predmet prodaje: parc. št. 1205/3 –
travnik v izmeri 2.936 m2, parc. št. 140.S
– poslovna stavba v izmeri 340 m2 ter 158.S
– gospodarsko poslopje v izmeri 19 m2, vse
k.o. Mršeča vas. V naravi nepremičnine
predstavljajo objekt nekdanje šole Zameško
na naslovu Zameško 3 (s pritličjem, nadstropjem in podstrešjem, skupne neto tlorisne
površine 461,96 m2; od tega je 288,33 m2
poslovnih prostorov v pritličju, 84,63 m2 stanovanjskih prostorov v nadstropju in 89 m2
podstrešja nad stanovanjem, starosti 57 let,
z elektriko, vodovodom, telefonom in asfaltiranim dostopom), pomožni objekt (drvarnica, stara 57 let, neto tlorisne površine
28,57 m2) ter stavbno in funkcionalno zemljišče ocenjene površine 2.201 m2.
III. Pogoji prodaje:
1. Skupna izhodiščna cena za nepremičnine je 179.960,42 EUR.
2. Davek na dodano vrednost v višini
20% plača kupec.
3. Stroške overitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača prodajalec.
4. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
5. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
6. Kupoprodajna pogodba bo predložena
v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok za plačilo kupnine je
8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več
obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine
zavarovan z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe.
7. Nepremičnina je obremenjena z dvema najemnima razmerjema. Najemnika se v
primeru prodaje nameravata izseliti.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe se izkazujejo z izpisom
iz sodnega registra
– fizične osebe izkazujejo državljanstvo
s potrdilom o državljanstvu in s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica),
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
od vrednosti nepremičnine na EZR Občine
Šentjernej, št. 01319-0100015314 s sklicem
na št. 06-2007, in sicer do roka za oddajo ponudbe (vključno do 2. julija 2007 do
12. ure). Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se
varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
in kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– število transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 2. julija 2007
do 12. ure na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – Zameško«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko
ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Šentjernej (tajništvo) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem določenim za dopolnitev
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej. Komisija bo vse
ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni
po odpiranju ponudb.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno.
5. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodb o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Občini Šentjernej pri
Milanu Jakše, direktorju občinske uprave,
na tel. 07/393-35-64.
Občina Šentjernej
Št. 360-0001/2006-7
Ob-18328/07
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 in 39/00), 30. člena Energetskega zakona – Uradno prečiščeno be-

sedilo (Uradni list RS, št. 26/05), 7., 16., 75.,
78. in 80. člena Statuta Občine Komenda
(Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 ter Uradne
objave Glasila občine Komenda št. 01/01 in
10/05), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000)
in 3. člena Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina ter gospodarske
javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 08/2006), objavlja
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Komenda
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske lokalne javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina območju Občine
Komenda.
3. Obseg javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske lokalne
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina območju Občine Komenda. Izbrani
koncesionar mora na lastne stroške zgraditi distribucijsko omrežje za zemeljski plin.
Razpisana koncesija se podeli le enemu
koncesionarju.
4. Koncesija se lahko podeli domači
pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti
sistemskega operaterja.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 35 let.
Koncendent si pridržuje pravico, da ga tudi
najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri
koncesionarja in da lahko razveljavi postopek oddaje koncesije brez povračila morebitnih stroškov ali odda koncesijo v ponovljenem postopku.
6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
7. Ponudba na razpis mora vsebovati:
elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji.
9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Režijski obrat, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, proti plačilu
60,00 EUR z vključenim DDV, na poslovni
račun občine številka: 01364-0100002342
sklic: 99 360-0001-2006. Rok za dvig razpisne dokumentacije je: 6. 7. 2007.
10. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva,
brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba
mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
cene pa v EUR.
11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do
13. julija 2007 do 10. ure, na naslov: Občina
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218, Komenda, v zaprti kuverti z oznako »javni razpis
– koncesija plin« – ne odpiraj.
12. Odpiranje ponudb bo 13. julija 2007
ob 12. uri v prostorih Občine Komenda, žu-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
panova pisarna, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene in popolne ponudbe, ki bodo
pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
13. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Z izbranim kandidatom bo v roku
14 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi
koncesije sklenjena koncesijska pogodba,
s katero se urejajo medsebojna razmerja v
zvezi izvajanja gospodarske lokalne javne
službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
na območju Občine Komenda.
15. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobite v času uradnih ur na tel.
01/724-74-00, 724-74-04.
Občina Komenda
Št. 478-3/07-121
Ob-18342/07
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, ZLS-UPB1
št. 100/05 in spremembe), 154. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03,
18/04), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
in programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2006 Občina Kočevje
objavlja
javni razpis
za prodajo stanovanj na Ljubljanski c. 5
v Kočevju
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so naslednja stanovanja v stanovanjsko – poslovnem objektu na
Ljubljanski c. 5a v Kočevju s pripadajočimi
shrambami v pritličju kot posameznimi deli
etažne lastnine:
Številka
Vrsta
stanovanja /
stanovanja
nadstropje

1/I
2/I
3 / II
4 / II
5/M
6/M

trisobno
trisobno
trisobno
trisobno
dvosobno
trisobno

Površina
stanovanja
v m2

Površina
shrambe
v m2

72,06
83,63
69,11
83,63
57,48
71,00

5,08
3,84
3,82
4,06
4,06
5,08

Skupaj s posameznim stanovanjem na
parceli št. 1152/2 je predmet prodaje tudi
idealni solastniški delež na sosednji parceli
št. 1152/1 – parkirišče, dvorišče (v novi izmeri – po odparcelaciji dovozne poti) v višini, ki je sorazmerna uporabni vrednosti posameznega dela v etažni lastnini v razmerju
do skupne uporabne vrednosti nepremičnin
(poslovno – stanovanjskih kompleksov) na
Ljubljanski c. 5 in Ljubljanski c. 3.
Vsak kupec posameznega dela bo pridobil tudi solastninsko pravico na skupnih in
posebnih skupnih delih stavbe na Ljubljanski c. 5 v skladu z določbami Stvarnopravnega zakonika in Stanovanjskega zakona,
in sicer v sorazmerju z velikostjo svojega
posameznega dela.
2. Splošni pogoji prodaje
Splošni pogoji prodaje posameznih delov
stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa,
sestavljajo nedeljivo pravno celoto s tem
javnim razpisom.
Splošni pogoji prodaje posameznih delov
stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa,

Št.

so tudi sestavni del prodajnih pogodb, ki
bodo sklenjene z izbranimi kupci.
Kopijo splošnih pogojev prodaje in vzorec prodajne pogodbe lahko dobi vsaka zainteresirana oseba na naslovu, navedenem
v točki 9.
Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje, mora kupcu na njegovo zahtevo pojasniti njihovo vsebino.
3. Cena stanovanj
Izhodiščna cena stanovanj znaša:
Stanovanje /
nadstropje

Vrsta
stanovanja

Cena v EUR
(z vračunanim
DDV)

1/I
2/I
3 / II
4 / II
5/M
6/M

trisobno
trisobno
trisobno
trisobno
dvosobno
trisobno

106.364,00
119.990,00
100.253,00
120.293,00
85.733,00
101.754,00

Občina Kočevje si kot investitor – prodajalec pridržuje pravico do spremembe izhodiščne cene, v kolikor bi se tekom javnega
razpisa spremenila davčna stopnja.
4. Kdo je lahko kupec
Ker občina pri prodaji teh stanovanj zasleduje cilje javnega interesa na področju
stanovanjske politike, je krog potencialnih
kupcev omejen. Na javni razpis se lahko
prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– gre za fizično osebo, ki ima stalno ali
začasno prebivališče v Občini Kočevje ali je
zaposlena pri pravni ali fizični osebi, ki ima
sedež ali podružnico na področju Občine
Kočevje,
– gre za pravno osebo, ki ima sedež ali
podružnico na območju Občine Kočevje,
– je državljan Republike Slovenije, druge
države članice EU ali katere druge države,
katere državljani lahko v skladu s predpisi
RS kupujejo nepremičnine v naši državi.
Oseba, ki izpolnjuje gornje pogoje, lahko
na podlagi tega javnega razpisa kupi samo
eno stanovanje.
5. Način izbora
Vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 4.
točke tega razpisa, lahko kandidira za nakup enega ali več stanovanj (kupi pa lahko
le enega).
Interesent mora v ponudbi za nakup
označiti, za katero (katera) stanovanje (stanovanja) kandidira ter za vsako stanovanje
ponuditi konkretno ceno, ki jo je pripravljen
plačati: izhodiščno ceno ali višjo ceno –
prva višja cena mora biti višja vsaj za 1000
EUR od izhodiščne, vse naslednje pa za
najmanj nadaljnjih 500 EUR (npr. 1500,
2000, 2500 itd.).
Če interesent odda ponudbo za več stanovanj, mora stanovanja razvrstiti po prioritetah – na prvo mesto postavi stanovanje,
za katerega se najbolj zanima.
Investitor – prodajalec ima pravico, da
z namenom doseganja čim boljših pogojev
razpolaganja pozove ponudnike k dopolnitvi
ponudbe ali z njimi opravi dodatna pogajanja, lahko tudi po principu javne dražbe.
Izbrana oseba bo tista, ki bo za posamezno stanovanje ponudila najvišjo ceno.
Če bi ista oseba po zgornjih kriterijih
pridobila možnost za sklenitev prodajne pogodbe za več stanovanj, ji bo prodano tisto
stanovanje, ki ga je na prioritetni listi postavila na višje mesto.
6. Varščina
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Interesenti morajo do izteka roka za prijavo na javni razpis vplačati varščino kot
dokazilo za resnost ponudbe in sicer v višini
1500 EUR na transakcijski račun Občine
Kočevje št. 01248 – 0100005213.
Vplačati je potrebno zgolj enkraten znesek varščine, četudi interesent odda ponudbe za več stanovanj.
Prijave, katerim ne bo priloženo potrdilo
o vplačilu varščine, ne bodo upoštevane
kot veljavne.
Znesek vplačane varščine se bo izbranim kupcem vštel v aro, ostalim pa bo vrnjen
brezobrestno najkasneje v 10 dneh po izboru vseh kandidatov in najkasneje v 45 dneh
od dneva izteka roka za prijavo na razpis.
7. Vsebina prijave
Interesent mora v prijavi na javni razpis
navesti oziroma priložiti naslednje:
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe) ali izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe),
– izjavo, da izpolnjuje vse pogoje iz 4.
točke tega razpisa,
– potrdilo o vplačani varščini,
– navedbo, za katero konkretno stanovanje kandidira (v primeru kandidature za več
stanovanja tudi prioritetno listo – gl. 5. točko
tega razpisa) ter določitev ponujene cene za
vsako od teh stanovanj,
– kontaktne podatke (telefon ali/in elektronska pošta).
Izbrani ponudnik, ki bo upravičen do
sklenitve prodajne pogodbe, bo moral v določenem roku po izboru predložiti ustrezne
listine, s katerimi bo dokazal svoj status
oziroma okoliščine iz 4. točke tega razpisa (potrdilo o državljanstvu, prebivališču,
zaposlitvi, izpisek iz sodnega registra ipd.)
Vse informacije o tem, katera dokazila mora
predložiti, bo izbrani ponudnik dobil od prodajalca v najkrajšem roku po končanem izboru.
Vsi interesenti so dolžni v prijavi navesti
resnične in aktualne podatke, za kar so tudi
kazensko in odškodninsko odgovorni.
Prodajalec bo v primeru, da ugotovi, da
so bili podatki, ki jih je oseba navedla v prijavi, neresnični, odstopil od izbora kupca
oziroma od že sklenjene prodajne pogodbe
ter zadržal vplačano varščino ali aro.
8. Roki
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v roku 21 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
in sicer osebno na vložišču Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8.
do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse
prijave, ki bodo na pošto oddane najkasneje
zadnji dan javnega razpisa.
Pravilnost in popolnost prijav bo pregledala ter izbor najboljšega ponudnika
opravila posebna komisija v roku 7 dni po
zaključku javnega razpisa, morebitna dodatna pogajanja oziroma druga dejanja, ki
bodo opravljena z namenom doseganja čim
boljših pogojev razpolaganja za investitorja
– prodajalca, pa bodo opravljena v nadaljnjih 14 dneh.
9. Informacije
Vsi interesenti lahko dvignejo izvod javnega razpisa na vložišču Občine Kočevje.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (01/893-82-45, mobitel:
041/406-182) ali osebno na Oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja in
sicer v času uradnih ur:
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– ponedeljek od 8. do 13. ure,
– sreda od 8. do 16.30,
– petek od 8. do 13. ure.
Vsi, ki se bodo prijavili na razpis, bodo v
najkrajšem roku po izboru kupca obveščeni
o tem, kdo je bil izbran in pod kakšnimi pogoji (cena) za posamezno stanovanje.
Vsi, ki bodo oddali prijavo, bodo imeli
tudi pravico vpogleda v ponudbo izbranega
ponudnika in v drugo dokumentacijo, povezano z izborom kupca.
10. Drugo
Stranka prodajne pogodbe in s tem pridobitelj solastninske oziroma skupne pravice na stanovanju, ki bo sklenjena z Občino
Kočevje kot investitorjem – prodajalcem, je
skupaj z izbranim kupcem lahko tudi oseba,
ki je zakonec oziroma izvenzakonski partner
izbranega kupca ali pa je z njim v sorodstvu
v ravni vrsti (oče – mati, sin – hči).
V primeru, da po dokončanju izbirnega postopka ostane kakšno stanovanje neprodano, ga lahko občina ponudi drugim
osebam, ki so sodelovale na tem razpisu,
vendar se niso potegovale za nakup tega
stanovanja, podaljša ta javni razpis in ponudi možnost prijave tudi osebam, ki ne
izpolnjujejo pogojev iz 4. točke tega razpisa
ali pa objavi popolnoma nov javni razpis.
Občina Kočevje
Št. 47801-72/2007
Ob-18344/07
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Postojna, št. 410-349/2006-5
z dne 21. 12. 2006 in sklepa Komisije za
izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Postojna
ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A. Zemljišče v območju, ki se ureja z
Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok
(Ur. l. RS, št. 89/04):
par. št. 1449/53 dvorišče v izmeri 1616 m2; izklicna cena: 43.539 EUR
(10.433.656 SIT)
Navedena nepremičnina se nahaja v k.o.
Zagon. Območje, kjer se predmetna nepremičnina nahaja, je namenjeno za poslovno
obrtno dejavnost. Namenska raba: poslovno
proizvodna dejavnost. Dopustne dejavnosti
in objekti ter gradbene parcele so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. V izklicni ceni je zajeta
tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo
kompleksu, in je razdeljena na posamezne
objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije.
2. Izklicna cena ne vključuje davka na
dodano vrednost, plača ga kupec.
3. Zemljišče je komunalno opremljeno,
komunalni prispevek bo investitor plačal
pred izdajo gradbenega dovoljenja, ta se mu
bo odmeril na osnovi veljavnih predpisov;
Izbrani ponudnik bo moral obstoječi
objekt na par. štev. 1449/53 ki je na podlagi OLN Veliki otok predviden za rušenje,
na lastne stroške porušiti in sicer najkasneje do 30. 6. 2008 ter postaviti nov objekt
najkasneje do 30. 9. 2009. Za izpolnitev te

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obveznosti se smatra pridobljeno uporabno
dovoljenje.
Za zavarovanje izpolnitve obveznosti iz
predhodnega odstavka bo moral izbrani ponudnik v 15 dneh po izbiri, pred podpisom
kupoprodajne pogodbe predložiti bančno
garancijo za zavarovanje izpolnitve obveznosti.
4. Na nepremičnini, par. št. 1449/53 k.o.
Zagon, se bo ustanovila služnostna pravica
hoje in vožnje z vsemi vozili do zemljišča
par. št. 1449/52 k.o. Zagon v korist upravljavca trafo postaje, za čas dokler bo na
zemljišču par. št. 1449/52 k.o. Zagon locirana trafo postaja. Služnostna pravica se bo
vpisala v zemljiško knjigo.
5. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
7. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
10. Kupnino so kupci dolžni plačati v
roku 15 dni po prejemu računa, ki se ga
izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v prej določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
11. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na
spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.

Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. št. 05 7280-786.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, dne 9. 7. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po izdaji sklepa o izbiri. V primeru,
da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru
se vplačana garancija za resnost ponudbe
(varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
B. Zemljišče se nahaja v ureditvenem
območju naselja Prestranek, območje urejanja P12/P3
I. Predmet prodaje:
par. št. 972/1 travnik 6. razred v izmeri 4153 m2 in pašnik 2. razred v izmeri
500 m2, vl. št. 712, k.o. Slavina, izklicna
cena: 81.334 € (19.490.880 SIT);
Zemljišče je namenjeno za gradnjo
objektov namenjenih za proizvodnjo, servise in skladišča, za komunalne dejavnosti in
promet, v skladu z veljavnimi prostorskimi
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planskimi in izvedbenimi akti Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in
podzakonskimi akti, ki urejajo to področje,
pod naslednjimi pogoji:
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, plača ga
kupec.
2. zemljišče je le delno komunalno opremljeno in si ga bodo uredili investitorji sami
na lastne stroške Komunalni prispevek bodo
investitorji plačali pred izdajo gradbenega
dovoljenja, ta se jim bo odmeril na osnovi
veljavnih predpisov;
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v
zemljiško knjigo.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine v
posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po
plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko
brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. št. 05/728-07-86.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine k.o. Slavina« naj ponudniki

oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
9. 7. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Št. 671-0006/2007
Ob-18382/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02) in 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št.
48/07), Občina Škocjan objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007 v Občini
Škocjan
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
2. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine programov športa:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
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– športna vzgoja šoloobveznih otrok
usmerjenih v kakovosten in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine usmerjene v
kakovosten in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– kakovosten šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– razvojni in strokovni programi in programi skupnega pomena:
a) izobraževanje strokovnih kadrov,
b) zdravstveno varstvo športnikov,
c) organizacija občinskih športnih prireditev,
d) priznanja, nagrade,
e) nezgodno zavarovanje kategoriziranih
športnikov, strokovnega kadra in zavarovanje športnih objektov.
3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
4. Pogoji sofinanciranja
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do
sofinanciranja programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo sedež v Občini Škocjan,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljena materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih,
plačani članarini in registriranih tekmovalcih,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih
aktivnosti.
Športna društva in njihova združenja ter
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost
pred drugimi izvajalci programov športa.
5. Merila in kriteriji: merila in kriteriji po
katerih se izberejo športni programi (oziroma izvajalci) za sofinanciranje, so za razpisane vsebine določeni v prilogi pravilnika
o vrednotenju športnih programov v Občini
Škocjan (Uradni list RS, št. 48/07).
6. Okvirna višina razpisanih sredstev:
okvirna višina razpisanih sredstev, ki so
na razpolago za sofinanciranje programov
športa je z proračunom Občine Škocjan določena v vrednosti 25.042,00 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev, dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007,
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna.

Stran

4944 /

Št.

55 / 22. 6. 2007

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Letni program športa v Občini Škocjan
za leto 2007,
– Pravilnik o vrednotenju programov
športa v Občini Škocjan,
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec 1 (podatki o predlagatelju),
– obrazec 2 (navedba in opis športnega
programa za katerega se predlaga sofinanciranje).
9. Vsebina predloga
Predlog mora vsebovati:
Podatke o predlagatelju (obrazec 1, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije),
Podatke o predlaganemu športnemu
programu (obrazec 2, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).
10. Razpisni rok: razpis se zaključi z
vključno 30. 6. 2007.
11. Oddaja in dostava predlogov
Predloge lahko izvajalci pošljejo, priporočeno tako, da je na kuverti odtisnjen žig
z zadnjim datumom 30. 6. 2007 ali osebno
dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov:
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
z oznako »Programi športa-predlog za sofinanciranje-ne odpiraj«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan
poln naslov pošiljatelja.
Oddaja predloga pomeni, da se izvajalec (predlagatelj) strinja z vsemi pogoji
razpisa.
12. Postopek obravnave predlogov.
Odpiranje vlog bo 2. 7. 2007 ob 12. uri.
Strokovna komisija bo odprla pravočasno prispele predloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Predlog, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba in predlogi, ki bodo vloženi nepravočasno, bodo izločeni iz nadaljnjih postopkov.
Za predloge za katere komisija ugotovi,
da ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov
bo predlagatelj pozvan, da v roku 5 dni poda
dopolnitve, sicer bodo izločeni kot nepopolni.
Pravočasne in popolne predloge bo komisija kasneje ovrednotila v skladu z merili
in kriteriji, ki so priloga Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Škocjan.
O izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku 15 dni po odpiranju.
13. Način izrabe dodeljenih sredstev: z
izvajalci izbranih in ovrednotenih športnih
programov bo Občina Škocjan sklenila letno
pogodbo o sofinanciranju izvedbe športnih
programov v Občini Škocjan v letu 2007.
14. Dodatne informacije: informacije v
zvezi z razpisom lahko dobite na Občini
Škocjan, tel. (07)38-46-306, e-pošta: stane.celesnik@obcina-skocjan.si.
Občina Škocjan
Št. 430-14/2007
Ob-18512/07
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 24/06 - UPB2), Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 s spremembami), Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana objavlja
javni razpis
za sestavo prednostne liste za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa
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1.1. Predmet razpisa
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, objavlja razpis za sestavo prednostne liste za
dodelitev morebitnih sproščenih neprofitnih
stanovanj v letih 2007–2012 ki bodo uspelim
upravičencem oddana v najem predvidoma
do leta 2012.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni
listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. l. RS, št.
14/04, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo varščine;
– lista B za stanovanja predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
dohodek zavezani plačati varščino.
Trenutno sta na voljo dve stanovanji. Od
tega bo eno stanovanje dodeljeno prosilcem z liste A, eno stanovanje pa prosilcem
liste B.
Stanovanja so predvidena na lokaciji mesta Sežana in na posameznih drugih lokacijah (Tomaj in Dutovlje).
Lastnik stanovanj je Občina Sežana,
s katero bodo tudi sklenjene najemne po
godbe.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) oziroma na
podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo
stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do znižane neprofitne
najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, otočkovano z 290 točkami, znaša najemnina v mesecu maju 2007,
izračunana na podlagi navedenih veljavnih
predpisov, 163,60 € (39.205,10 SIT).
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku določenim
s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo
upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila
varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom
varščine – lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m do 45 m

2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m do 65 m

2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

2

2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m2.
II. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
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Upravičenci za pridobitev neprofitnih
stanovanj v najem so državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Sežana.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine
Sežana;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po
predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.
2.2. Dohodkovni kriteriji
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju leta dni pred
razpisom ne presegajo v točki 2.3. za listo
B določenih odstotkov od povprečne neto
plače v državi za leto 2006, ki je znašala
185.287,42 SIT.
Glede na višino dohodka gospodinjstva,
kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A – brez varščine ali za stanovanja po listi B – z varščino.
2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki
so glede na višino dohodka gospodinjstva
oproščeni plačila varščine – lista A in na
prosilce, ki so dolžni plačati varščino – lista
B. Razmejitev med prosilci liste A in liste B je
razvidna iz naslednje preglednice:
Velikost gospod.

Lista A
%

Lista B

meja neto dohodka

%

meja neto dohodka

1-člansko

90%

do 670,60 € (160.702 SIT)

od 90 do 200%

od 670,60 € (160.702 SIT) do 1.490,21 €
(357.115 SIT)

2-člansko

135%

do 1005,90 € (241.052 SIT)

od 135 do 250%

od 1005,90 € (241.052 SIT) do 1.862.76 €
(446.393 SIT)

3-člansko

165%

do 1.229,42 € (294.619 SIT)

od 165 do 315%

od 1.229,42 € (294.619 SIT) do 2.347,08 €
(562.455 SIT)

4-člansko

195%

do 1.452,96 € (348.187 SIT)

od 195 do 370%

od 1.452,96 € (348.187 SIT) do 2.756,89 €
(660.662 SIT)

5-člansko

225%

do 1.676,49 € (401.754 SIT)

od 225 do 425%

od 1.676,49 € (401.754 SIT) do 3.166,70 €
(758.868 SIT)

6-člansko

255%

do 1.852,30 € (455.321 SIT)

od 255 do 470%

od 1.852,30 € (455.321 SIT) do 3.501.99 €
(839.219 SIT)

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem
20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in
spodnjo mejo liste B in 25 odstotnih točk za
gornjo mejo liste B.
2.4. Premoženje prosilca
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
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ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število
članov
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja,
ki ne sme presegati 40% vrednosti
primernega stanovanja

1-člansko

15.145,19 € (3.629.395,00 SIT)

2-člansko

18.510,79 € (4.435.927,00 SIT)

3-člansko

23.559,19 € (5.645.725,00 SIT)

4-člansko

27.597,91 € (6.613.564,00 SIT)

5-člansko

31.973,19 € (7.662.056,00 SIT)

6-člansko

35.338,79 € (8.468.588,00 SIT)
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, otočkovano s 320 točkami,
vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov
stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom
varščine.
2.5. Osebe, ki na razpisu ne morejo sodelovati
Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
III. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1. Splošne prednostne kategorije
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
imajo prednost družine z več otroki, mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo,
ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega
nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.4.
3.2. Dodatne prednostne kategorije
Poleg prednostnih kategorij prosilcev,
opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6.
členom pravilnika upoštevajo še naslednje
prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci, ki so najemniki stanovanj in
bivalnih enot v lasti razpisnika za določen
čas, pod pogojem, da imajo na dan zaključka razpisa poravnane vse zapadle obveznosti.
3.3. Dodatni pogoji
Na podlagi 4. člena pravilnika se določi
še dodatni pogoj in sicer stalnost bivanja
v Občini Sežana in udeležba na prejšnjih
razpisih.
3.4. Način točkovanja
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma
listo B točkujejo tako, kot je navedeno na
vlogi za prijavo na javni razpis.
IV. Varščina
Varščina so denarna sredstva, ki so ob
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja
potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dode-
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ljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna
ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci,
katerih dohodek presega mejo določeno v 9.
členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred
oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine
se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.
V. Razpisni postopek
5.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo
na razpis od 22. 6. 2007 do vključno 6. 7.
2007 na Občini Sežana, Partizanska cesta
4, Sežana, soba štev. 69, II. nadstropje vsak
delovnik od 8. do 11. ure.
Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Sežana: www.Sezana.si.
5.2. Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki
1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/07 s spremembami),
kar znaša 17,73EUR (4.250,00 SIT). Upravna taksa se plača v upravnih kolekih.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah (to so: prejemniki denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja,
prejemniki denarnega dodatka, po predpisih
socialnega varstva in prejemniki nadomestila za invalidnost) lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih
taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali
drugimi dokazili.
Udeležencem prejšnjega javnega razpisa za sestavo prednostne liste za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, ki so pravilno
vplačali upravno takso, se prizna plačilo takse za udeležbo na tem javnem razpisu.
5.3. Rok za oddajo vloge
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi
bo Občina Sežana sprejemal do vključno
6. 7. 2007.
Prosilci oddajo popolne vloge (plačana
taksa, vsa potrebna dokazila in listine) osebno na Občini Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana, soba štev. 69, II. nadstropje, oziroma jih pošljejo po pošti.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v 5 dneh dopolni z
manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki
v navedenem roku ne bodo dopolnjene,
in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5.4. Predložitev listinskih dokazil
Strokovna služba Občine Sežana in imenovana komisija mora za najosnovnejšo
obravnavo vloge nujno razpolagati z spodaj
navedenimi obveznimi prilogami. V primeru,
da jih prosilec ne predloži, prosilčeve vloge
ne bo mogoče obravnavati.
V primeru, da prosilec navedenih obveznih prilog, katerih ni možno pridobiti po
uradni dolžnosti, ne predloži tudi po pozivu
k dopolnitvi vloge, bo prosilčeva vloga kot
nepopolna zavržena, prosilec pa ne bo uvrščen na prednostno listo.
Obvezne priloge:
1. izpolnjena vloga z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer s prilogami;
Ustrezno obkrožite:
2. izjave o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
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družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov (str. 7,8,);
3. Podatki o dohodkih celotnega gospodinjstva za celotno obdobje od 1. 5. 2006
do 30. 4. 2007:
– fotokopijo odločbe o odmeri dohodnine
za leto 2006 ali fotokopijo napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 ali ustrezno
potrdilo DURS, da ni bil zavezan oddajati
dohodninske napovedi;
– podatke o denarnih prejemkih:
1. potrdilo o skupnem neto dohodku vsakega polnoletnega člana gospodinjstva za
obdobje januar 2007 do april 2007.
Kot dohodek se šteje:
– osebni dohodek (dokazilo so: plačilne
liste za januar, februar, marec, april o višini
neto plače ali potrdilo delodajalca),
– pokojnina (odrezki pokojnine za januar,
februar, marec, april),
– preživnina (fot. obvestila o preživnini),
– dohodek iz dela prek Študentskega
servisa,
– invalidnina(odrezki SPIZ-a za januar,
februar, marec, april),
– denarna socialna pomoč (odločba
CSD),
– nadomestilo za brezposelne (potrdilo
Zavoda za zaposlovanje o višini nadomestila).
Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego
in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego
otroka, štipendije, dohodki od občasnega
dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic
nesreče itd.;
2. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
– če posamezen član gospodinjstva ni
imel dohodkov priloži potrdilo Zavoda za
zaposlovanje o nezaposlenosti,
– osebe, ki niso prijavljene na Zavodu
za zaposlovanje pa predložijo lastno izjavo,
zakaj niso bile prijavljene na zavodu in ali so
prejeli kakršnekoli prejemke;
4. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
(registrirana na upravnem organu) v kolikor
ne živi pri starših ali sorodnikih, oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena;
5. fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna dolžina delovne dobe oziroma
prosilčevo delovno dobo zapiše in overi
prosilčev delodajalec na potrdilu o prejetih
dohodkih;
6. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let.
Dokumenti, s katerimi prosilci izkazujejo
preostale kategorije, so navedeni ob vsaki
točkovalni postavki. V primeru, da prosilec
za posamezno navedbo ne predloži tudi do-

kazila, bo pozvan na njegovo predložitev v
obliki poziva za dopolnitev vloge.
Če vloga v roku ne bo dopolnjena, se
postavk brez dokazila ne bo upoštevalo pri
točkovanju.
Dodatne priloge
– fotokopije veljavnih osebnih izkaznic
oziroma potnih listov,
– zdravniško potrjena nosečnost,
– izpisek iz rojstne matične knjige za
vsakega otroka,
– ustrezen dokument, iz katerega izhaja
zakonska dolžnost preživljanja,
– prosilec izkaže, da je eden od otrokovih staršev neznan z izpiskom iz rojstne
matične knjige),
– odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če
so razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere),
– dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da
je preživnina neizterljiva (s predložitvijo izvršilnega predloga oziroma tožbe, oziroma
z odločbo, na podlagi katere otrok prejema
nadomestilo jamstvenega sklada),
– izvid osebnega zdravnika, s katerim
se dokazujejo trajna obolenja prosilca ali
družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami,
– odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe,
– strokovno mnenje centra za socialno
delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča -varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih
dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z
otroki psihosocialno pomoč ob nasilju) izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih,
– izjava o dobi stalnega bivanja na območju Občine Sežana.
Razpisnik lahko pridobi potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in
številu članov gospodinjstva od pristojnega
državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
VI. Splošne določbe
Strokovna služba občinske uprave Občine Sežana bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje
stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Komisija si bo stanovanjske razmere
prosilcev ogledala le pri tistih udeležencih, ki
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so zbrali največje število točk. Ogled se bo
opravil nenapovedano. Ob ogledu se bodo
ugotovljene stanovanjske razmere otočkovale. Zapisnik o ogledu stanovanjskih razmer
se bo podpisal s strani prosilca in komisije, ki bo izvedla točkovanje stanovanjskih
razmer.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, da bi pridobil
pravico do najema neprofitnega stanovanja,
se njegova vloga ne upošteva in se zavrže.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo
in sicer po številu zbranih točk.
Če se na prednostni vrstni red uvrstijo
udeleženci razpisa z enakim številom točk
glede na oceno stanovanjskih in socialnih
razmer, ki so določene v obrazcu, imajo
prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki so se večkrat uvrstili na
prednostno listo po prejšnjih razpisih, prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na območju Občine Sežana. V primeru, da so prosilci
po zgoraj navedenih kriterijih še vedno izenačeni, imajo na listi A prednost prosilci z
manjšim dohodkom na družinskega člana,
na listi B pa prosilci z večjim dohodkom na
družinskega člana.
Udeležencem razpisa bodo vročene
odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se
posamezni udeleženec razpisa ne strinja z
odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na
občinsko upravo Občine Sežana. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu pritožbe
župan občine, v kateri ima pritožnik stalno
prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena
najemna razmerja za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec,
ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz
seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko
strokovna služba občinske uprave Občine
Sežana ponovno preveri, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb,
ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama
upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na
Občini Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, soba št. 69, II. nadstropje, med uradnimi urami: ponedeljek od 8. do 11. ure,
sreda od 8. do 11. ure in od 13. do 16. ure,
petek od 8. do 11. ure, ter na elektronskem
naslovu: ana.marinac@sezana.si ali na tel.
731-01-18.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Št. 247/07
Ob-18080/07
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, objavlja na
osnovi 9.a člena Uredbe o spremembah in
dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 70/00)
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek 2. 7. 2007 ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, v Novem mestu, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto, za
prodajo naslednjega blaga:
A. Hlodi iglavcev v lubju, v skupni količini
207,39 m3;
Celulozni les iglavcev 90,90 m3.
B. Hlodi listavcev, v skupni količini
267,77 m3.
Ostala oblovina listavcev 783,50 m3.
1. Hlodovina je razvrščena v klase na
osnovi JUS 1979 standarda za hlode iglavcev in listavcev
2. Gozdni lesni sortimenti, ki so predmet
dražbe, se nahajajo:
– v PE »Gozdarstvo« Straža 408,65 m3,
– v PE »Gozdarstvo« Podturn 525,88 m3,
– v PE
»Gozdarstvo«
Črmošnjice
415,03 m3.
3. Vsak kos hlodovine je označen s ploščico, katere številka je s pripadajočim premerom, dolžino in volumnom za vse kose
hlodovine vpisana v prevzemnico. Po predhodnem dogovoru si lahko vsi interesenti
ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s
podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Andrej Kastelic), tel. 07/332-10-65, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure.
4. Izklicna cena za 1.349,56 m3 lesa je
49.258,94 EUR. V ceni ni DDV. Blago se
prodaja kot celota.
5. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali
fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV,
morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila,
da so zavezanci za DDV v svoji državi.
6. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d., Gubčeva ulica 15, 8000
Novo mesto. Rok za predložitev ponudb je
najkasneje do 29. 6. 2007 do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno ter,
kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od dneva dražbe. V primeru,
da se prijavi fizična oseba, priloži potrdilo
o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list.
7. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca
št. 02970-0017514582 pri NLB, Poslovalnica Seidlova 3, Novo mesto, ter dokazilo
o vplačilu v originalu predložiti najkasneje
do 29. 6. 2007 do 12. ure, na Gozdnem
gospodarstvu Novo mesto, d.d., Gubčeva
ulica 15, 8000 Novo mesto (Zdenka Štine,
tel. 07/332-10-65).

8. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
9. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal
kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova
ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so
prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni
kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za
najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V
primeru da dva ponudnika ponudita enako
ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno
ustno dražbo, pri kateri bo znesek višanja 5%
od izklicne cene. Javna dražba je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi
isto najvišjo ponudbo. Če več ponudnikov
ponudi izklicno ceno ali enako najvišjo ceno
in dražbe nobeden od ponudnikov ne nadaljuje, komisija med njimi izvede žrebanje.
Žrebanje se opravi v enakem vrstnem redu,
kot odpiranje ponudb. V tem primeru je konec
dražbe ugotovitev rezultata žrebanja. Ugovor
proti dražbenemu postopku je možno podati,
dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
Odločitev komisije je dokončna in se lahko
izpodbija na pristojnem sodišču.
10. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 8 dneh po izvedeni javni dražbi.
11. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
12. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku
20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba
razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec
lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine.
Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d.
Št. 4806
Ob-18352/07
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d., Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, objavlja na
podlagi 9.a člena Uredbe o spremembah in
dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenje (Ur. l.
RS, št. 70/00)
javno dražbo
ki bo v sredo, 27. 6. 2007, ob 13. uri v
prostorih GGP d.d., Vojkova ulica 9, 6230
Postojna.
Na dražbi se prodaja naslednje blago:
– Hlodi smreke/jelke v lubju, klase I – E,
skupna količina 396,68 m3 na skladiščih Mašun, Okroglina, Otoška Dolina, Kalvarija.

– Hlodi bukve, klase F – III, skupna količina 233,71 m3 na skladiščih Mašun, Okroglina, Otoška Dolina, Kalvarija.
– Celulozni les iglavcev, skupna količina
233,47 m3 na skladiščih Ždink, Otoška cesta, Kalvarija.
– Celulozni les bukve, skupna količina
546,14 ton na skladišču Sviščaki.
1. Hlodovina je razvrščena v klase na
osnovi JUS 1979 standarda za hlode iglavcev in bukve.
2. Vsak kos hlodovine je označen s signirno ploščico, katere številka je s pripadajočim premerom, dolžino, volumnom in
kvaliteto vpisana v ustrezno dokumentacijo.
Dražitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo proti plačilu stroškov v višini
50,00 EUR (z DDV) na sedežu družbe do
26. 6. 2007 (do 12. ure). Podrobne informacije interesenti lahko dobijo na tel. št.
05/721-11-00 (Jože Smrdelj).
3. Izklicna cena je 82.910,42 EUR. Blago se prodaja kot celota (DDV je vštet v
ceno).
4. Na dražbi lahko sodelujejo domače ali
tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je
zavezanec za DDV. Pravne in fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo
prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so
zavezanci za DDV v svoji državi.
Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
dostaviti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Gozdno gospodarstvo
Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna.
Rok za predložitev ponudb je najkasneje
do srede, 27. 6. 2007 do 12. ure. V ponudbi
dražitelji navedejo ponujeno ceno, potrdilo,
kolikor so zavezanci za DDV ter originalno
potrdilo o plačilu kavcije v višini 20% od
izklicne cene na tekoči račun prodajalca št.
SI56 1010 0000 0051 308 pri Banki Koper.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra (tuje pravne osebe overjen
prevod), ki ne sme biti starejši od 30 dni. V
primeru, da se prijavi fizična oseba predloži
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list.
5. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
6. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal
kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova
ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so
prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni
kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za
najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V
primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi
enako ceno, bo komisija izvedla dodatno
ustno dražbo, pri kateri bo znesek višanja
5% od izklicne cene.
7. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
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uveljavljati kasnejših reklamacij. Vplačana
kavcija se kupcu vračuna v kupnino, ostalim
neuspelim ponudnikom se brez obresti vrne
v roku 10 dni po končani dražbi.
8. S kupcem, ki bo uspel na dražbi, bo
prodajalec v roku 5 dni podpisal pogodbo
o nakupu. Kupec je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za znesek kavcije, plačati
do podpisa pogodbe. V kolikor kupec ne poravna v določenem roku celotne kupnine ali
ne podpiše pogodbe o nakupu, se smatra,
da je odstopil od nakupa in prodajalec zadrži
varščino. Kupec lahko blago prevzame šele
po plačilu celotne kupnine.
9. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.
Ob-18176/07
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Ur. l. RS, št.
87/04, 99/04 in 70/05), v skladu z 39. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepom nadzornega sveta JSS MOK z dne
12. 6. 2007 objavlja
javno dražbo,
ki bo v torek, 10. julija 2007, ob 9.30, v
prostorih Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper,
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Nepremičnina, v naravi vrstna hiša na
naslovu: Ulica II. Prekomorske brigade 37/d,
Koper, stoječa na parceli št. 500/38, k.o.
Semedela, s koristno površino 111,30 m2, s
pripadajočim stavbiščem, v izmeri 48 m2, ter
dvoriščem v izmeri 125 m2, za izklicno ceno
207.879,00 EUR.
2. Nepremičnina, v naravi dvosobno stanovanje na naslovu Strma pot 26, Izola, v
izmeri 65,71 m2, vpisana v zk. vložku št.
1431/2, k.o. Izola, za izklicno ceno 145.822
EUR.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno, je 100 EUR.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na TRR 01250-6000000239 – Namensko
premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 00 20100000 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov v korist lastnika.
3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravno veljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.

6. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV.
9. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
10. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
11. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po telefonu 6646-421 ali
na spletnih straneh Mestne občine Koper
www.koper.si.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
mestne občine Koper
Št. 478-434/07-2841
Ob-18178/07
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št.
478-OS/07-2313 z dne 8. 5. 2007, sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št.
465-02-7/01 z dne 6. 11. 2001 in sklepa
Občinskega sveta Občine Ljutomer št.
465-05-5/00 z dne 16. 11. 2000 in 29. 4.
2003, objavlja Občina Ljutomer,
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v
Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
2. Predmet javne dražbe:
– delno komunalno urejeno stavbno zemljišče parc. št. 2095/1, parkirišče v velikosti 521 m2, vlož. št. 1005, k.o. Ljutomer
(na vogalu Kajuhove in Razlagove ulice v
Ljutomeru),
– delno komunalno urejeno stavbno zemljišče parc. št. 2291/4, eks. sadovnjak v
izmeri 578 m2, parc. št. 2290, eks. sadovnjak v izmeri 578 m2 in parc. št. 2291/5, sadovnjak v izmeri 481 m2, vlož. št. 1578 k.o.
Ljutomer (na Mestnem bregu v Ljutomeru),
– komunalno urejena stavbna zemljišča
v Ljutomeru parc. št. 2379/1 travnik v izmeri
871 m2, parc. št. 2379/8 travnik v izmeri
678 m2, parc. št. 2379/9 travnik v izmeri
572 m2 in parc. št. 2356/6 travnik v izmeri
643 m2, vse k.o. Ljutomer (Užiška ulica).
Zemljišče pod prvo alinejo je namenjeno
izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta v
skladu z Ureditvenim načrtom starega mestnega jedra Ljutomer. Pritličje se nameni za
poslovne prostore, prvo nadstropje se nameni za poslovne ali stanovanjske prostore,
v mansardi se uredijo stanovanja.
Zemljišča pod drugo alinejo so namenjena izgradnji stanovanjskih objektov. Kupec
se lahko odloči za nakup posamezne parcele ali dveh ali treh skupaj.
Zemljišča pod tretjo alinejo so namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš.
Pogoji za gradnjo hiš so določeni z izdelano
lokacijsko dokumentacijo.
Vsa zemljišča so na prodaj po sistemu
videno – kupljeno, v zatečenem stanju.
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Rok izgradnje objektov na vseh predmetnih zemljiščih je 3. leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Odtujitev nobenega zemljišča pred izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne bo
izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe,
je dolžan zemljišče vrniti v last Občini Ljutomer, po enaki ceni kot jo je kupil, brez
revalorizacije.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena (vse na dan 31. 5. 2007,
brez DDV):
– parc. št. 2095/1, k.o. Ljutomer:
9.700,00 EUR,
– parc. št. 2291/4, 2290 in 2291/5, k.o.
Ljutomer: 13,70 EUR/m2 zemljišča,
– parc. št. 2379/1, 2379/8, 2379/9 in
2356/6, k.o. Ljutomer: 17,00 EUR/m2 zemljišča,
Najnižji znesek višanja: – za prvo alinejo:
250,00 EUR – za drugo in tretjo alinejo: 0,50
EUR/m2 zemljišča.
Kupnina za zemljišče zajema vrednost
stavbnega zemljišča in stroške komunalne
opreme.
V strošek komunalne opreme niso zajeti
stroški izvedbe priključkov objekta na javno
infrastrukturo in priključnih taks.
Kupci se zavežejo na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do svojih zemljišč.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki)
krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške
v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč in objave javne
dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku
8 dni od izstavitve računa. Pred plačilom
kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško
knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v
prej navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V nasprotnem primeru se
pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo izvedena v ponedeljek,
dne 9. 7. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije:
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti celotne kupnine za predmetno zemljišče
(ki ga želijo kupiti) na račun Občine Ljutomer
št. 01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščina ne vrne.
8. Informacije o javni dražbi:
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri Lilijani Koser, tel.
02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
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– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji,
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
Št. 032-162/2007-3
Ob-18179/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2007 (Ur. l. RS, št. 29/07) in Programa
prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, matična št.: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena.
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 706/5, neplodno, v izmeri
3078 m2, v deležu do 2593/3078-tin, vpisano v vl. št. 1445, k.o. Dobrunje,
– parc. št. 1837/3, neplodno 560 m2, vpisano v vl. št. 672, k.o. Dobrunje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja delno v
območju urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče, v
površinah, namenjenih za proizvodnjo, skladišča in terminale, delno pa v območju urejanja MM 9/1, v površinah za mestne javne
službe in servise.
Območje urejanja MP 8/1 Papirnica
Vevče in MM 9/1 Zadvor, kjer se nahaja
predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče (Ur. l. RS,
št. 13/99) ki predmetno zemljišče uvršča v
morfološko enoto F 6, v območje, namenjeno za proizvodnjo in spremljajoče dejavnosti
in z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 9/1 Zadvor
(Ur. l. RS, št. 13/99), ki predmetno zemljišče
uvršča v morfološko enoto C 14, v območje,
namenjeno za javno prometnico C 14 ter
morfološko enoto F 3, v območje, namenjeno za objekte mestnih servisnih služb.
Mestna občina Ljubljana si pridrži pravico do brezplačnega prenosa (vrnitve), po
pravnomočni odločbi GURS o parcelaciji
ustreznega dela prodanega zemljišča, ki je
predviden in bo potreben za izgradnjo javne
prometnice C 14.
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Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 400.000,00 €. Navedena
izklicna cena ne vključuje 20% DDV.
2.2 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc.št. 16/1, njiva, v izmeri 3807 m2,
– parc.št. 16/2, njiva, v izmeri 282 m2,
– parc.št. 16/3, njiva, v izmeri 390 m2 in
– parc.št. 21/2, njiva, v izmeri 931 m2,
vse vpisane v vlož. štev. 2950, k.o. Rudnik, skupaj 5.410 m2.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahajajo
v območju urejanja VM 1/2 Ob Dolenjski železnici, v površinah, namenjenih za mestne
javne službe in servise.
Območje urejanja VM 1/2 Ob Dolenjski
železnici, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 – Rudnik (Ur. l. SRS, št. 6/88 in 18/88 ter Uradni
list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00,
102/01 in 85/02-odl. US), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 4 A/1, v
območje mešanih dejavnosti, kjer imajo pri
izrabi prostora prednost programi trgovine
in servisov, ki se navezujejo na že obstoječo
dejavnost v območju. Stanovanjska gradnja
ni mogoča.
V skladu s Pogodbo o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov, sklenjeno med
Semenarno izvod - uvoz p.o., katere pravni
naslednik je podjetje Semenarna Ljubljana
d.d., in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije št. 4039/94 – ML
z dne 6. 9. 1994, ima na zemljiščih, ki so
predmet prodaje, predkupno pravico podjetje Semenarna Ljubljana d.d. Na to predkupno pravico se nanaša plomba v zemljiški
knjigi št. 7355/2005. Nepremičnine so sicer
proste vseh bremen.
Izklicna cena: 1.625.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV.
2.3 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 1017/2, travnik, v izmeri
100 m2 in
– parc. št. 1017/3, travnik, v izmeri
985 m2, obe vpisani v vl. št. 737 ter
– parc. št. 1462/13, travnik, v izmeri
199 m2, vpisana v vl. št. 725,
vse k.o. Dravlje, skupaj 1284 m2.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje
Mestne občine Ljubljana nahajajo v območju urejanja ŠS 4/1 Dravlje, v površinah,
namenjenih za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 4/1 Dravlje, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 – Dravlje (Ur. l.
SRS, št. 20/89 in Ur. l. RS, št. 58/92, 78/94,
22/98, 46/00, 85/02-odl. US), ki predmetno
zemljišče uvršča v morfološko enoto 4 C/1,
v območje mešanih dejavnosti (stanovanjska in osrednje dejavnosti, drobno gospodarstvo).
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Izklicna cena: 500.000,00 EUR
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
2.4 Trisobno stanovanje, Gornji trg 27,
Ljubljana.
Stanovanje se nahaja v 2. nadstropju
stavbe in meri 143,40 m2, k stanovanju sodi
pomožni prostor (drvarnica) in solastniški
delež na delih večstanovanjske stavbe, vpi-

sane v z.k. vlož. št. 433/1, k.o. Ljubljana
Mesto.
Na objektu ni vzpostavljena etažna lastnina.
Stavba na Gornjem trgu 27 je bila v okviru akcije Ljubljana moje mesto s sklepom
3506-12/06-1 z dne 20. 7. 2006 uvrščena v
projekt sofinanciranja obnove stavbnih lupin.
Za navedeno obnovo MOL zagotavlja nepovratna sredstva v višini 33% (9.075.000,00
SIT). V vseh odnosih vstopa kupec v položaj
sedanjega lastnika.
Izklicna cena: 300.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja za nepremičnino
pod zaporedno št.:
2.1 je 5.000,00 EUR
2.2 je 10.000,00 EUR
2.3 je 5.000,00 EUR
2.4 je 5.000,00 EUR
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
4.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
4.3 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano kavcijo.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, za nepremičnino pod
zap.št.:
2.1 št. računa 01261-0100000114 sklic
na številko: 007-19000
2.2 št. računa 01261-0100000114 sklic
na številko: 007-19000
2.3 št. računa 01261-0100000114 sklic
na številko: 007-19000
2.4 št. računa 01261-0100000114 sklic
na št. 000-22000
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 7.
2007 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11 (dvorana),
z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
10. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
11. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob
12. uri;
– za nepremičnino pod zap.št. 2.4 ob
13. uri.
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Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Kavcija
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene:
Za nepremičnino pod zap. št. 2.1, 2.2
in 2.3 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko
201006, z navedbo:
– »plačilo kavcije–javna dražba MP 8/1
Papirnica Vevče« za zemljišče v k.o. Dobrunje.
– »plačilo kavcije–javna dražba VM 1/2
Ob Dolenjski železnici« za zemlj. v k.o.
Rudnik.
– »plačilo kavcije–javna dražba ŠS 4/1
Dravlje« za zemljišče v k.o. Dravlje.
Za nepremičnino pod zap. št. 2.4 na
podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko 20106,
z navedbo:
– »plačilo kavcije–javna dražba stanovanje Gornji trg 27, Ljubljana«.
8.2 Plačana kavcija se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa
se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o
predmetnih nepremičninah in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
za nepremičnino, pod zap. št.:
2.1, 2.2, 2.3 Na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči, tel. 01/306-48-42, kontaktna
oseba je Darja Fetih ali tel. 01/306-48-40,
kontaktna oseba je Jelka Božnar-Štampfel;
2.4 Na Javnem stanovanjskem skladu
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, tel. 01/306-15-49, kontaktna oseba
je Aljoša Ivanović.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v
zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.

10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano kavcijo brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana http://
www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-18180/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Ptuj, sprejetega na 7. redni seji, dne
11. maj 2007.
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Ptuj
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-44.
Postopek javnih dražb vodi Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj
(pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek, 9. julij
2007 ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 2/1.
IV. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
Nepremičnina z naslovom Belšakova 3,
na parceli št. 805/3, vlož. št. 328, k.o. Brstje, ki zajema dvorišče 213,00m2, garažo
17,00m2, stanovanjsko stavbo 123,00m2 in
travnik 248,00m2.
Izklicna cena je 78.450,00 €.
V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Ogled dotične nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru
z organizatorjem javne dražbe.
2. Najnižji znesek višanja je 650 €.
3. Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev, cenitev in vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
4. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
5. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, se šteje, da je od nakupa odstopil,
ponudnik zadrži njegovo kavcijo in se javna
dražba ponovi.
6. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene posamezne nepremičnine, ki jo bodo
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dražili. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki
Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo
vrnjena brez obresti v roku 8 dni od zaključka javne dražbe.
7. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na TRR Mestne
občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka
01296-0100016538. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna
celotne kupnine v določenem roku, se šteje
pogodba za razdrto.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske
unije, pravne osebe s sedežem v državah
članic Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
pristojni komisiji predložiti:
1.) potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR za primer vračila
kavcije,
2.) davčno številko in EMŠO (fizične osebe) oziroma ID številko za DDV in matično
številko (pravne osebe) dražitelja,
3.) originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma priglasitev na davčnem uradu (s.p.) oziroma potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni,
4.) morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
5.) osebno izkaznico (fizične osebe, s.p.,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
9.) Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana postopek ustavi
vse do sklenitve prodajne pogodbe.
VI. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila o javni dražbi dobijo interesenti pri
Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba
št. 58, tel. 02/748-29-66, kontaktna oseba:
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Št. 111/07

Ob-18349/07

Javna dražba
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča v Moravčah
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Opis predmeta prodaje: nezazidano
stavbno zemljišče parc.št. 882/2 k.o. Moravče v izmeri 1781 m2, ki se nahaja v naselju
Moravče. Parcela je po namenski rabi opredeljena kot poselitveno območje v prostorski
enoti MO-SK93 in se prodaja kot celota.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Izklicna cena in znesek višanja: izklicna
cena za celotno površino, tj. 1781 m2, znaša 96.176,00 EUR. Višanje bo mogoče v
zneskih po najmanj 1.000 EUR. Davek na
dodano vrednost ni vštet v izklicni ceni in
se bo obračunal na ceno, ki bo dosežena
na javni dražbi.
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Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
na transakcijski račun Občine Moravče, št.
01277-0100001755. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Moravče bo kupcu za poravnane
pogodbene obveznosti izstavila račun.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 9.617,60 EUR. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun
Občine Moravče, št. 01277-0100001755 s
pripisom »za dražbo« do petka, 13. 7. 2007
do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim
ponudnikom brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni po izvedeni dražbi. Vplačana
kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v ponedeljek, 16. 7. 2007 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Moravče na naslovu Vegova 7, 1251
Moravče.
Informacije: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh
Občine Moravče [http://www.moravce.si].
Dokumentacija je brezplačna.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo
prispeti na Občino Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče, s pripisom »za dražbo«
najkasneje do 12. 7. 2007 do 12. ure. Poleg
prijave mora posamezni dražitelj do začetka
dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji
predložiti dokazilo o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno pogodbo.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Moravče bo sklenila pogodbo s
kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo kupnino.
Občina Moravče
Št. 352-10/2006-16-04
Ob-18351/07
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) in sklepa Občinskega sveta Laško št.:
352-10/2006, z dne 31. 1. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanjskega objekta s
pripadajočimi zemljišči
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel.: 03/733-87-00 in faks
03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je starejši stanovanjski objekt, z gospodarskim poslopjem (lopo za orodje) in
pripadajočimi zemljišči na naslovu Lahomno
25, v Laškem. Objekt etažnosti K+P+M je
bil zgrajen med letoma 1950 in 1955. Lokacija je v vasi Lahomno, neposredno ob
regionalni cesti Laško-Šentjur, približno 3
km oddaljena od Laškega. Posest sestavljajo nepremičnine parc. št. 430/1 pašnik v
izmeri 833 m2 in parc. št. 430/2 dvorišče v
izmeri 383 m2, stanovanjska stavba 64m2,
vpisani v z.k. vložku 217, k.o. Lahomno.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno
– kupljeno«.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
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IV. Izklicna cena za nepremičnino znaša
52.627,00 EUR. Najnižji znesek višanja je
420 EUR. Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se poravna na TRR Občine Laško
01257-0100003220, sklic 007141060 (domska oskrba), v osmih dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine in vseh stroškov
vključno s stroški cenitve. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico zaračunati zakonite
zamudne obresti ali odstopiti od pogodbe,
pri čemer se varščina zadrži.
VII. Datum, kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek, 9. julija
2007, v sejni sobi Občine Laško, Mestna
ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu.
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko.
– v primerih, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju.
IX. Varščina:
– Varščina v višini 10% izklicne
cene se plača na TRR Občine Laško
01257-0100003220, sklic 007141060. Račun je odprt pri UJP Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se varščina všteje
v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v
roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V
primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne
dražbe obdrži varščino.
X. Ostali pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
Dražbo vodi predsednik komisije za prodajo premoženja in je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
posamezno nepremičnino. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne spore reši voditelj dražbe.
Komisija lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne dokazljive stroške
nastopa na javni dražbi.
XI. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel: 03/733-87-00, 03/733-87-12
ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si. V torek,
3. julija 2007 je od 10. do 12. ure mogoč
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško

Ob-18330/07
INGRAD gradbeno podjetje, d.d., Celje v
stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnina – parc. št. 77/46 sadovnjak v izmeri 890 m2 in neplodno v izmeri
400 m2, vpisana v vložku št. 2946 k.o. Karlovško predmestje zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani. Izklicna cena je
369.389,30 EUR (88,520.451,85 SIT).
2. Nepremičnina – parc. št. 1967/2 poslovna stavba v izmeri 38 m2 (predmet prodaje je le zemljišče pod stavbo) in dvorišče
v izmeri 17 m2, vpisana v vložku št. 1155
k.o. Medlog zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Celju. Izklicna cena je 1.029,00 EUR
(246.589,56 SIT).
3. Nepremičnina – poslovni prostor št.
222 – arhiva površine 19,03 m2 v II. nadstropju poslovne stavbe Lava 7 v Celju, ki je vpisana v vložku št. 1153 k.o. Medlog zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Celju. Izklicna
cena je 6.464,50 EUR (1,549.152,78 SIT).
4. Nepremičnina – poslovni prostor št.
218 – pisarna površine 23,94 m2 v II. nadstropju poslovne stavbe Lava 7 v Celju, ki
je vpisana v vložku št. 1153 k.o. Medlog zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Celju. Izklicna cena je 16.265,00 EUR (3,897.744,60
SIT).
Nepremičnine bomo prodajali na javni
dražbi, ki bo v sredo, dne 4. julija 2007 ob
14. uri v sobi št. 236/II Okrožnega sodišča v
Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«.
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter tuje pravne
in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti, ki
predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci
ne morejo biti osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pravna oseba se izkaže z izpiskom
iz sodnega registra, fizična oseba pa se
izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 06000 – 0955275893 pri
Banka Celje z navedbo »plačilo varščine za
javno dražbo«. Pred začetkom javne dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku pet delovnih
dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne
draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v
korist stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi in plačati celotno
kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika
v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri
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notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin, zato se le-te zaračunajo dodatno.
Druge dajatve, stroške sestave in overitve
kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s prenosom lastništva mora plačati
kupec.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Dodatne informacije so možne pri stečajnem upravitelju Zvonimirju Hudeju, tel.
03/541-75-05 ali GSM 041/705-697, v delovnem času.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek pod zap. št. 1. 15.000,00
EUR, pod zap. št. 2. 50,00 EUR, pod zap.
št. 3. 300,00 EUR in pod zap. št. 4. 800,00
EUR.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po zadnji
najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (čl. 154/I ZPPSL).
INGRAD d.d., Celje v stečaju
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Razpisi delovnih mest
Št. 472
Ob-18081/07
Svet javnega zavoda Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Višje prometne
šole.
Kandidat/ka za imenovanje na delovno mesto ravnatelja/ice mora izpolnjevati
splošne zakonske in posebne pogoje. Imeti
mora:
– najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjevati druge pogoje 53. člena ZOFVI-ja
(Ur. l. RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo);
– potrdilo, da ni bil/bila pravnomočno
obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega
dejanja in kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za pet
let. Predvideni začetek dela je 1. 12. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratek življenjepis in program vodenja zavoda za mandatno obdobje pošljite
v osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet javnega zavoda, Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v štirih mesecih po dnevu objave razpisa.
Svet javnega zavoda
Prometna šola Maribor
Št. 033-2/2007
Ob-18082/07
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za gospodarske javne
službe v Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih: višji svetovalec
III, II ali I.
I. Javni uslužbenec bo dela in naloge
opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Okvirna vsebina dela:
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja gospodarskih javnih služb,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– druge naloge po navodilu nadrejenega.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, strojne ali ekonomske smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mora
izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravni-

štva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj in dokazila o morebitnih posebnih
znanjih in sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo, s katero izjavljajo, da izpolnjujejo
naslednje pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– da kandidat 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 kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(če ga je kandidat že opravil).
Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe, strokovni naziv
ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljujejo občinski upravi MONG
pridobitev podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in s 3-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Višji svetovalec za gospodarske javne službe v Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe« na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo in sicer v roku 8 dni po objavi v

Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani organa: www.nova-gorica.si
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava
Št. 033-2/2007
Ob-18083/07
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
podsekretar-načelnik oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivu: podsekretar.
Javni uslužbenec bo dela in naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje celotnega delovnega področja skladno z Odlokom o organizaciji (Ur.
gl. 13/03),
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– druge naloge po navodilu nadrejenega,
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem gradbene ali druge tehnične smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mora
izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 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.
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Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter 2. odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj in dokazila o morebitnih posebnih
znanjih in sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo, s katero izjavljajo, da izpolnjujejo
naslednje pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– da kandidat 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 kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(če ga je kandidat že opravil).
Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe, strokovni naziv
ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljujejo občinski upravi MONG
pridobitev podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in s 3-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto Podsekretar-Načelnik oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe«
na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, kjer
se bo delovno mesto tudi opravljalo, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani organa: www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava
Št. 110-42/2007
Ob-18181/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 68/06) Upravna
enota Litija objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec na Oddelku za prostor,
kmetijstvo, gospodarstvo in občo upravo za področje prostora.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stop
nji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika.
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 za delovno mesto 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,
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– 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 Litija
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 opravljal v nazivu svetovalec III, z
možnostjo napredovanja v naziv II in I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v
prostorih Upravne enote Litija, Jerebova ul.
14, Litija.
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 »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec, številka 110-42/2007« na
naslov:
Upravna enota Litija, Jerebova ul. 14, Litija, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.litija@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Ivica Vozelj, tel. 01/8962-340.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Litija
Št. 110-43/2007
Ob-18182/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 68/06) Upravna
enota Litija objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec na Oddelku za prostor,
kmetijstvo, gospodarstvo in občo upravo
Referat za kmetijstvo in gospodarstvo.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stop
nji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– 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,
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– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
biotehnične smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika.
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 za delovno mesto 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 Litija
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 opravljal v nazivu svetovalec III, z
možnostjo napredovanja v naziv II in I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v
prostorih Upravne enote Litija, Jerebova ul.
14, Litija.
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 Republike Slovenije – Razglasni del
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec, številka 110-43/2007« na
naslov:
Upravna enota Litija, Jerebova ul. 14, Litija, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.litija@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Ivica Vozelj, tel. 01/8962 340.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Litija
Su 20/2007-9
Ob-18183/07
Na podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
strokovni sodelavec (4 prosta delovna
mesta za nedoločen čas).
Delovno mesto strokovni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III,
višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, izbrani kandidati bodo
naloge opravljali v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta
delovna mesta, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,

– znanje tujega 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.
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. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
4. 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 vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
5. 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 izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) 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 strokovni sodelavec''
na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronske oblika, poslana na elektronski
naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-18185/07
Na podlagi določil 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06,
uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2, št.
62/06, 68/06, 131/06, 11/07 in 33/07) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
1. višji referent v Uradu za urejanje
prostora.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v nazivih: Višji referent III,
Višji referent II in Višji referent I.
Opis del in nalog:
– vodenje evidenc s področja stanovanj
in poslovnih prostorov v lasti Občine Tržič
ter priprava informacij na njihovi podlagi,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
smer: upravna, tehnična, pravna,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 4 mesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu
Višji referent III, z možnostjo napredovanja v
naziv Višji referent II in Višji referent I.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega strokovnega upravnega izpita ali strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje
v naziv pod pogojem, da navedena pogoja
izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve
delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter, da kandidat/kandidatka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Občine Tržič na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za uradniško delovno mesto Višji referent v
Uradu za urejanje prostora« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Melita Nikše).
Občina Tržič
Št. 100-33/2007-5
Ob-18281/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo, 21/06 odl.
US, 23/06 skl. US, 62/06 skl. US, 68/06,
131/06 odl. US, 11/07 skl. US in 33/07)
Upravna enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve Upravni enoti Gornja
Radgona.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane delovne
izkušnje skrajšajo za tretjino),
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smerjo 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 iz-
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kušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega strokovnega izpita za
imenovanje v naziv (državni izpit iz javne
uprave), pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. 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 Gornja
Radgona pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence.
Zaželjeno 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 višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Upravne enote Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka: »100-33/2007« na
naslov: Upravna enota Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Rad-
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gona, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.goradgona@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani
Upravne enote Gornja Radgona: www.
upravneenote.gov.si/gornja_radgona/. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh
po končanem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi natečaja
dobite na tel. 02/564-38-51 (Hermina Kovačič).
Upravna enota Gornja Radgona
Št. 52
Ob-18329/07
Mladinski center Krško, Svet zavoda,
Cesta krških žrtev 105, na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mladinski center Krško (Uradni list RS, št.
96/00, 91/01 in 96/05), 16. in 17. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Krško
in Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda
Mladinski center Krško z dne 11. 6. 2007
objavlja javni razpis za položaj
direktorja javnega zavoda Mladinski
center Krško.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
potrdila o delu na področju mladinskih dejavnosti itd.),
– certifikat Državnega izpitnega centra
o višjem znanju enega tujega jezika, ali potrdilo ustrezne domače ali tuje ustanove o
aktivnem znanju enega svetovnega jezika
ali univerzitetna diploma iz enega svetovnega jezika.
2. Ostala dokazila in priloge:
– življenjepis,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– program razvoja centra v obdobju
2008-2012, najmanj 3 strani formata A4.
Mandat direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško traja štiri leta.
Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za
javni razpis: direktor Mladinskega centra Krško« priporočeno na naslov: Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev
105, p.p. 246, 8270 Krško, v roku 8 dni od
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dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna če
vsebuje vsa zahtevana dokazila navedena
pod točko 1. in 2. tega javnega razpisa.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
Mladinski center Krško
Predsednik Sveta zavoda
Silvo Krošelj
Št. 254/2007
Ob-18345/07
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 33331 Nazarje, razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelj razrednega pouka
za določen čas s polnim delovnim časom
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
– učitelj glasbene vzgoje
za določen čas s polnim delovnim časom
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
– specialni pedagog
za določen čas v deležu delovnega časa
0,95% od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
– učitelj matematike
za določen čas v deležu delovnega časa
0,41% od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in
dokazila o izpolnjevanju pogojev in potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
iz kazenske evidence pošljite na naslov šole
v 8 dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Nazarje
Su 010603/2007-1
Ob-18346/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami),
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, Mestni trg 6, 3210 Slovenske Konjice, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– 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.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sod
nik,

– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v
Slovenskih Konjicah pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006)
formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec, številka: »Su
010603/2007-1« na naslov Okrajno sodišče
v Slovenskih Konjicah, Urad predsednice,
Mestni trg 6, 3210 Slovenske Konjice in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: urad.ozslk@sodisce.si,
pri čemer veljavnosti 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 tudi na spletni strani
Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah,
http://www.sodisce.si/okraslk. Informacije o
izvedbi javnega natečaja daje Jožica Zidanšek, tel. 03/757-24-34.
Okrajno sodišče
v Slovenskih Konjicah
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Št. 110-184/2007-31111
Ob-18368/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na Zunanjem oddelku v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi oziroma pogoje za izvolitev
za sodnika upravnega sodišča določene v
10. členu Zakona o upravnem sporu (Ur. l.
RS, št. 105/06 (ZUS-1).
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-183/2007-31111
Ob-18369/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),

– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-182/2007-31111
Ob-18370/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/2007 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
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 spo-
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sobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-181/2007-31111
Ob-18371/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kočevju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-185/2007-31111
Ob-18526/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 5 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
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.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-187/2007-31111
Ob-18685/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem delovnem in socialnem sodišču
na Oddelku za individualne delovne in
kolektivne spore.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-18188/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja:
13. 7. 2007 prične s poslovanjem notarka Janja Luin v Kopru.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 476-21/2006
Ob-18403/07
Komisija za prodajo in drugo razpolaganjem s finančnim premoženjem Republike
Slovenije manjše vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, na podlagi 3.
točke 2. odstavka 80f. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B in 56/02
– ZJU), 46. in 48. člena Uredbe o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občine (Ur. l. RS,
št. 123/03 in 140/06), 1. odstavka 31. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06) in Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06), objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnih deležev
1. Predmet prodaje je celoten paket delnic v posamezni delniški družbi oziroma
celotni poslovni delež v družbi z omejeno
odgovornostjo, ki so v lasti Republike Slovenije in sicer:
a) Družbe z omejeno odgovornostjo:
Zap.št.

Matična št.

1

5771285

2
3

5007828
5098319

Naziv

Delež RS
prodajo v%

Nominalna vrednost
deležev za prodajo
v EUR

1,5931

3.846,08

0,1319
0,0154

1.039,06
133,53

POČITNIŠKA SKUPNOST – TURISTIČNE STORITVE MURSKA
SOBOTA D.O.O.
TOPDOM D.O.O.
STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O

b) Delniške družbe:
Zap. št.

Matična št.

1
2
3
4
5

2160161
5143837
5042178
5403693
5496748

6

5000548

7
8
9

5015227
1451596
1318284

10

5077117

11

5141966

Pravna oseba
AKTIVA INVEST, HOLDINŠKA DRUŽBA, D.D.
ALPINUM, TURISTIČNO PODJETJE, D.D.
ETI ELEKTROELEMENT D.D.
FARME IHAN D.D.
GRUDA – JURMAN D.D., TRŽENJE IN INŽENIRING
HOTEL LEV, DRUŽBA ZA HOTELIRSTVO, GOSTINSTVO IN TURIZEM,
D.D
JAVNA RAZSVETLJAVA
KOROŠKA TRGOVINA D.D. RADLJE OB DRAVI
LAMETA, DELNIŠKA DRUŽBA, POOBLAŠČENKA D. D.,
MOSTOVNA PODJETJE ZA IZDELOVANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ
IN DVIGAL LJ., D.D.
PERUTNINA PTUJ D.D.

Število delnic oziroma deležev
v EUR za prodajo in drugo
razpolaganje
2.586
15
3
737
200
277
291
209
74
139
45
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2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) Ponujeno ceno: izražena mora biti s
točno določenim zneskom v evrih.
b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana,
Ministrstvo za finance odstopi od pogodbe
in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom.
c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe.
3. Prenos imetništva:
– V primeru prodaje paketa delnic bo
prodajalec v roku 3 delovni dni po prejemu
dokazila, da je kupec v celoti poravnal svoje
zapadle obveznosti, izdal nalog za preknjižbo delnic.
– Pridobitelj poslovnih deležev postane
njihov imetnik z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti, o čemer je dolžan odsvojitelju predložiti ustrezna dokazila o plačilu.
V razmerju do družbe se pridobitelj šteje za
pridobitelja poslovnega deleža od dne, ko
poslovodji družbe prijavi pridobitev in predloži dokazilo o plačani celotni kupnini. Na
podlagi prijave in ustreznih dokazilih se izvede vpis sprememb v sodni register.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe
morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega
(ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni
starejši od 30 dni.
5. Komisija bo ponudbe pregledala in
ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni
kot elementi ponudbe v 2. točki tega razpisa.
O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku.
6. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije
Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb
za nakup delnic oziroma poslovnih deležev
(navesti firmo družbe) – ne odpiraj!« najpozneje do 20. 7. 2007 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi
ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega
razpisa nepopolne.
7. Na podlagi tega razpisa Republika
Slovenija Ministrstvo za finance ni zavezano
k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
vsak delavnik od 13. do 15. ure pri Bronislavi Zlatkovič, tel. 01/369-68-79.
Ministrstvo za finance
Ob-18177/07
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Ur. l. RS, št.
87/04, 99/04 in 70/05), v skladu s 44. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepom nadzornega sveta JSS MOK z dne
12. 6. 2007 objavlja naslednjo
javno ponudbo
Za prodajo:
1. zasedenega stanovanja na naslovu:
Bazoviška 13, Koper, ki stoji na parc. št. 215
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k.o. Koper, s koristno površino 92,02 m2, za
kupnino 72.661,00 EUR.
2. zasedenega stanovanja na naslovu:
Koper, Čevljarska 17, v izmeri 123,90 m2,
stoječega na parceli št. 648/1, k.o. Koper, v
načrtu etažne delitve označeno z B-XIII., za
kupnino 97.657 EUR.
3. zasedenega stanovanja v stanovanjski hiši na naslovu: Koper, Staničev trg 10,
v izmeri 126,56 m2, stoječega na parcelah
št. 940/1 in 941, Koper, za kupnino 82.048
EUR.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Prodajni pogoji so naslednji:
1. Ponudba kupca mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.
2. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% cene na TRR 01250-6000000239
– namensko premoženje JSS MOK, voden pri upravi RS za javna plačila – urad
Koper, z obveznim sklicem na številko 00
20100000.
3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 9. 7. 2007 do
12. ure na naslov: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Koper. Na zaprti kuverti mora biti navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«.
4. Pri nakupu ima najemnik oziroma uporabnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne
pravice se mora najemnik oziroma uporabnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni
od obvestila.
5. Sprememba lastnika objekta, ki je
predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje, kar pomeni, da je novi
lastnik z najemnikom oziroma uporabnikom
dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
8. Če pogodba ni sklenjena v tem roku,
zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne
cenitve in ostalih stroškov v korist lastnika.
9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8. dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
10. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino. Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15.
dneh po odpiranju ponudb.
11. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem povezanih kasnejših reklamacij.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po telefonu 6646-421.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Ob-18187/07
Občina Loška dolina na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in dopolnitvami) in 33. člena Statuta Občine Loška
dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/00) in
programom prodaje stvarnega premoženja
za leto 2007, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg.
2. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka Nova vas 60, 1385 Nova vas, v
skupni izmeri 64,22 m2.
3. Po cenitvenem poročilu, ki ga izdelal
Jože Žagar, imetnik certifikata za vrednotenje ter sodni izvedenec in cenilec gradbene
stroke, zajema objekt prostore naslednjih
neto koristnih površin:
– dnevna soba: 19,80 m2,
– soba: 13,76 m2,
– shramba: 7,04 m2,
– kuhinja: 8,09 m2,
– kopalnica: 3,80 m2,
– WC: 1,17 m2,
– predsoba: 4,60 m2,
– balkon: 1,96 m2,
– kletni prostor; 4,00 m2,
– Skupaj: 64,22 m2,
4. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 50.000 €.
5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari
trg pri Ložu, z oznako »Ponudba za nakup
stanovanja Nova vas 60 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne oseb;
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Loška dolina št.
01265-0100002634 ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika iz zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
6. Odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2007
ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Loška dolina, na naslovu Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu.
7. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
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– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri Ogrinc Ljubi,
tel. 70-50-670.
Občina Loška dolina
Št. 3501-217/2007
Ob-18189/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
glasilo št. 7/99, Ur l. RS, št. 2/02, št. 41/05
in št. 92/05) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in št. 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina z dne 31. 5. 2007
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremič
nine
Predmet javne ponudbe je prodaja parcelne številke 367/4 v izmeri 148 m2 vl. št.
77 k.o. Črniče, na kateri je locirano poslopje
stare osnovne šole Črniče in parc. št. 363/2
v izmeri 507 m2 vl. št. 332 k.o. Črniče, ki v
naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k
stavbi.
Parceli št. 367/4 in 363/2 obe k.o. Črniče
se nahajata v osrednjem delu naselja, neposredno ob cesti Nova Gorica – Ajdovščina
in na vzhodni strani mejita s stavbno enoto
cerkve Črniče.
Natančna starost objekta ni znana, po
oceni je starejša od 120 let. Razen naprave
plošče nad podkletenim delom objekta in v
zadnjem času naprave nove strešne konstrukcije, kasneje bistvenih rekonstrukcijskih
del na objektu ni bilo.
Približno 1/2 južnega dela zgradbe je
bila prvotno podkletena, z napravo betonske
plošče pa je bila svetla višina zmanjšana
na ca. 1,5 m, zato je prostor uporaben le
za priročno skladišče. V ostalem sta poleg
pritličja še dve etaži, podstrešje je nizko in
neuporabno.
Nosilno zidovje je kamnito, delno mešano z opeko. Vse ostale stropne konstrukcije
so lesene, delno ometi odpadajo oziroma
so odstranjeni. Strešna konstrukcija je iz
dvokapnih kovinskih predalčnih nosilcev z
lesenimi legami in korčno kritino na lesenem
opažu. S streho so bili nameščeni tudi novi
kleparski izdelki. Fasada je sicer obdelana,
vendar pa zelo poškodovana oziroma dotrajana. V notranjosti so stene pretežno še
ometane, delno so ometi odstranjeni. Finalni
tlaki so povsem dotrajani, okenske in vratne odprtine so pretežno nezaprte, sicer pa
so vsi finalni in instalacijski izdelki povsem
dotrajani in bo za morebitno bodočo rabo
uporabna le nosilna konstrukcija z izvedeno streho.
Komunalna opremljenost: v naselju je
javno vodovodno, električno in telefonsko
omrežje, priključki v stavbi so delno odstranjeni, ker objekt že dalj časa ni v aktivni
rabi.
2. Ponudbena cena:

Parceli se prodajata obe skupaj. Najmanjša ponudbena cena za obe nepremičnini skupaj znaša 46.726,86 EUR. Uspeli
ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina
ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene
cene.
Kupec je poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v
k.o. Črniče.« Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 10. julija 2007
do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih
ponudb bo potekalo istega dne ob 11.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
5.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 20. 7. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
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med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
ponedeljek 2. 7. 2007 od 8.30 do 9.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-42/2007
Ob-18190/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
glasilo št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, št. 41/05
in št. 92/05) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in št. 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina z dne 31. 5. 2007
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremič
nine
Predmet javne ponudbe je prodaja parcelne številke 1871 k.o. Brje v izmeri 764 m2,
ki se nahaja v zaselku Pečenkovi na Brjah in
je po veljavnih prostorskih aktih nezazidano
stavbno zemljišče na katerem je po planskih
aktih možna gradnja, ki pa je zaradi lege in
širine parcele dejansko nemogoča.
Komunalna opremljenost: na parcelni št.
1871 k.o. Brje ni komunalnih naprav kolektivne oziroma individualne rabe.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za nepremičnino znaša 12.988,00 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil
najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino,
vendar najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek na
dodano vrednost v višini 20% od ponujene
cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v
k.o. Brje«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 10. julija 2007
do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih
ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in
brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
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– potrdilo o vplačani varščini v višini
1.300,00 EUR na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in se strinja s
pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija n
na pobudo župana Občine Ajdovščina ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 20. 7. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
ponedeljek 2. 7. 2007 od 10. do 10.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-18350/07
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Moravče, sprejetega
na 5. redni seji dne 23. 5. 2007, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
2. Predmet javne ponudbe: predmet javne ponudbe je prodaja enega stanovanja
in sicer:
a) stanovanja št. 7 na naslovu Krašce 2,
v skupni izmeri: 38,85 m2, ki obsega predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, sobo in kopalnico z WC in balkon. Stanovanjska stavba
je vpisana v zemljiški knjigi (k.o. Krašce,
vložek št. 394, parc. št. 124/1 in sicer stanovanjska stavba 180 m2, dvorišče 381 m2).
Stanovanje je zasedeno z najemniki in je v
lasti Občine Moravče. Etažna lastnina še ni
izvedena.
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3. Cena
Najnižja možna ponujena cena stanovanja, ki je predmet prodaje, je:
a) za stanovanje št. 7 na naslovu Krašce
2, Moravče, 24.677,00 EUR.
4. Ponudbe
Ponudba je zavezujoča in dokončna. Posredovana mora biti na podlagi dokumentacije, ki jo zainteresirani ponudniki dvignejo
na Občini Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, pri Maji Zalar, v času uradnih ur,
najkasneje do 9. 7. 2007. Ponudnik je lahko
vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije. Ponudba mora
biti veljavna do 16. 8. 2007.
5. Vsebina ponudbe
Poleg vsebine dokumentacije so sestavni deli ponudbe tudi:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravno osebo ali priglasitveni list
za samostojne podjetnike, star največ tri
(3) mesece;
– plačilo varščine za nepremičnino v višini 1.250,00 EUR ter potrdilo o plačilu;
– brezpogojno podpisana prodajna pogodba, ki je priložena k dokumentaciji.
6. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do 13. 7. 2007 do 12. ure. Popolne
ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo
v glavni pisarni Občine Moravče ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Moravče,
Trg svobode 4, 1251 Moravče s pripisom:
Prodaja stvarnega premoženja – stanovanja
(pripis številke stanovanja) – javna ponudba
– Ne odpiraj!
Odpiranje ponudb bo 16. 7. 2007 ob
10.30, v sejni sobi Občine Moravče, Vegova 7, Moravče. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisane in druge navedene pogoje in
bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti.
7. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko
ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.
8. Informacije
Podrobnejši podatki in informacije glede
predmeta javne ponudbe so dostopni na
Občini Moravče, tel. 01/723-10-44. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnemu
dogovoru.
Občina Moravče
Ob-18353/07
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica objavlja
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica št. 465-01-16/02 z dne
7. 6. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Nova Gorica
1. Predmet javnega razpisa je zemljišče
na območju Obrtne cone Solkan – I. faza:
A) Gradbena parcela za namen poslovno stanovanjskega objekta:

– Gradbena parcela št. 19 (parc. št.
1380/4 k.o. Solkan), površine 528 m2.
Izhodiščna cena zemljišča je 22,26 €/m2.
V ceni ni upoštevan DDV. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 70,64 €/m2
zemljišča in je fiksen.
B) Gradbena parcela za namen poslovno stanovanjskega objekta:
– Gradbena parcela št. 20 (parc. št.
1380/3 k.o. Solkan), površine 518 m2
Izhodiščna cena zemljišča je 22,26 €/m2.
V ceni ni upoštevan DDV. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 70,64 €/m2
zemljišča in je fiksen.
2. Skupen strošek komunalnega opremljanja po sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč »sprememba« Obrtna cona Solkan I. faza znaša 113,41 €/m2
zemljišča. Razlika med skupnim stroškom
komunalnega opremljanja in stroškom komunalnega opremljanja navedenem v točki
A in B predstavlja državno pomoč.
3. Na javno zbiranje ponudb se lahko
prijavijo gospodarske družbe in samostojni
podjetniki – posamezniki, ki imajo registriran sedež podjetja na območju Republike
Slovenije in ne sodijo v sektorje: transport,
kmetijstvo, premogovništvo, jeklarstvo in ribištvo.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic
28 75833-7221002-2004 varščino v višini
4172,93 €. Izbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejših ponudnikov.
5. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan od
8. do 15. ure.
6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zahtevanimi v razpisni dokumentaciji je
potrebno dostaviti na naslov prodajalca oziroma v sobo št. 38/I stavbe Mestne občine
Nova Gorica najkasneje do četrtka 12. 7.
2007 do 12. ure v zaprti kuverti z oznako:
»javni razpis – zemljišče na območju Obrtne
cone Solkan I. faza – ne odpiraj«. Ponudbe,
ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele
za neveljavne. Javno odpiranje ponudb bo
12. 7. 2007 ob 13. uri v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
imajo prednost dejavnosti proizvodnje in storitev s čim večjim vložkom znanja (raziskave
in razvoj, informacijsko-komunikacijske tehnologije, elektronika in merilna tehnika). Natančna merila za ocenjevanje ponudb bodo
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo zbral največje število točk. Mestna
občina Nova Gorica si pridržuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da se za
isto gradbeno parcelo prijavita dva ali več
ponudnikov z enakim številom točk.
9. Davek na dodano vrednost v višini
20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
11. Izbrani ponudnik mora pričeti z gradnjo objekta najmanj v enem letu od podpisa pogodbe, sicer se sklenjena kupopro-
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dajna pogodba razveljavi. Kupcu se vrne že
plačana kupnina brez obresti.
12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, Stojan Vičič, tel. 05/335-01-35,
e-mail: Stojan.Vicic@Nova-Gorica.si, faks
05/302-12-71.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-18331/07
Železarne Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Železarna Jesenice d.o.o. prodaja nezazidana stavbna zemljišča na področju Poslovne cone Jesenice, urejene z Zazidalnim
načrtom, objavljenim v Ur. l. RS, št. 119/02,
in sicer:
1. parcela št. 1247/131, dvorišče,
7.874 m2,
2. parcela št. 1247/92, dvorišče,
1.421 m2,
3. parcela št. 1247/93, funkcionalni
objekt, 21 m2,
4. parcela št. 1247/94, funkcionalni
objekt, 5 m2,
5. parcela št. 1247/116, dvorišče,
16.533 m2,
6. del parcele št. 1247/136, tir, približno
2.300 m2,
7. del parcele št. 1247/1, dvorišče, približno 3.000 m2.

Vse parcele so na k.o. Jesenice.
Izhodiščna cena za vse parcele je 60
EUR/m2.
Nepremičnini pod točkama 1. in 5. sta
bremen prosti, pod točkami 2., 3. in 4. so
obremenjene s služnostjo in pod točkama
6. in 7. sta v najemu predvidoma do sredine
leta 2008.
Za vse nepremičnine oziroma parcele
velja, da se lahko prodajajo po delih, parcele
se lahko delno ali v celoti združujejo, vendar
morajo kupljeni deli parcel predstavljati zaokroženo celoto.
V cenah niso zajeti stroški potrebne
geodetske odmere, davka, taks, notarskih
overitev, zemljiškoknjižnega vpisa in drugih
dajatev v zvezi s kupoprodajo nepremičnin,
ki jih plača kupec. V ceni tudi ni vključen
komunalni prispevek Občini Jesenice in ga
plača kupec.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od članic Evropske unije. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, fizične osebe pa potrdilo o istovetnosti.
Prodaja se izvaja po načelu ''videno-kupljeno''.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti: mikrolokacijo, obseg nakupa (številka parcele
in velikost) in ponudeno ceno za m2 ter upoštevati naslednje plačilne pogoje:
– plačilo v višini 30% kupnine v roku 15
dni po podpisu pogodbe,
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– plačilo v višini 70% kupnine v roku enega leta po podpisu pogodbe, z obrestmi po
letni obrestni meri 4,50%, ki tečejo od neplačanega dela kupnine, od dneva sklenitve
pogodbe do plačila.
Rok za zbiranje ponudb je deset dni po
objavi. Ponudbe morajo biti poslane na naslov prodajalca z oznako ''Ponudba po razpisu PCJ-ne odpiraj''.
Prodajalec si pridružuje pravico, da v
soglasju s ponudnikom delno korigira mikrolokacijo in obseg nakupa.
Ta objava razpisa ne zavezuje prodajalca, da sprejme katerokoli ponudbo oziroma
s katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo
o prodaji.
Vse dodatne informacije o prodaji nepremičnin in morebitnih ogledih, lahko ponudniki dobijo na telefon 04/583-65-69 ali GSM
041/651-734.
Železarna Jesenice d.o.o.
Št. 03649
Ob-18186/07
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec
d.d., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, objavlja naslov spletne strani: www.
gg-sg.si.
V skladu z 9.a členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 70/00), bodo
na tej spletni strani objavljene tudi dražbe
za prodajo oblega lesa.
Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec d.d.
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Evidence sindikatov
Št. 101-37/2007-3
Ob-18088/07
Pravila Sindikata družbe SINLES Marles holding d.d., ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-10-10/96-0800-11 z dne 15. 7. 1996 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 10 z dne 15. 7. 1996,
se z dnem 8. 6. 2007 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-9/2007-1401
Ob-18089/07
1. V evidenci statutov sindikatov, vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so
pod zaporedno številko 12 vpisana Pravila
Sindikata Zavoda Osnovne šole »Podgora«
Kuteževo, z imenom SVIZ – Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat Zavoda Osnovne šole »Podgora« Kuteževo, s sedežem Kuteževo 2 f, 6250 Ilirska
Bistrica, se z dne 4. 4. 2007, pod zaporedno
številko 12/1, vpiše sprememba imena sindikata ter sprejmejo v hrambo Pravila sindikata zavoda SVIZ z dne 30. 3. 2007.
2. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, SVIZ, OŠ Podgora, Kuteževo,
Ilirska Bistrica, s sedežem: Kuteževo 2 f,
6250 Ilirska Bistrica.
3. Skrajšano ime: SVIZ, OŠ Podgora.
Št. 101-5/2007-1401
Ob-18091/07
1. V evidenci statutov sindikatov vodeni pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor
so pod zaporedno številko 8 vpisana Pravila Sindikata Zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje z imenom
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, SVIZ Osnovna šola Rudija Mahniča-Brkinca, s sedežem Pregarje 18, se
z dne 16. 5. 2007, pod zaporedno številko
8/1 vpiše sprememba imena sindikata ter
sprejmejo v hrambo Pravila sindikata zavoda SVIZ z dne 3. 4. 2007.
2. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, SVIZ OŠ Rudija Mahniča-Brkinca, Pregarje s sedežem: Pregarje 18,
6243 Obrov.
3. Skrajšano ime: SVIZ, OŠ Pregarje.
Št. 101-8/2007-1401
Ob-18092/07
1. V evidenci statutov sindikatov vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so
pod zaporedno številko 27 vpisana Pravila
Območnega odbora SVIZ, Ilirska Bistrica z
imenom SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Območni odbor
Ilirska Bistrica, s sedežem: Kuteževo 2 f,
6250 Ilirska Bistrica, se dne 4. 4. 2007, pod
zaporedno številko 27/1 vpiše sprememba
imena sindikata ter sprejmejo v hrambo Pravila o notranji organizaciji in načinu delovanja SVIZ Območnega odbora Ilirska Bistrica
z dne 27. 3. 2007.
2. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, SVIZ, Območni odbor Ilirska

Bistrica, s sedežem: OŠ Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica.
3. Skrajšano ime: OO SVIZ, Ilirska Bistrica.
Št. 101-7/2007-1401
Ob-18093/07
1. V evidenci statutov sindikatov vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so
pod zaporedno številko 13 vpisana Pravila Sindikata Zavoda OŠ Antona Žnideršiča,
Ilirska Bistrica z imenom SVIZ – Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat Zavoda Osnovne šole Antona
Žnideršiča, Ilirska Bistrica, s sedežem Rozmanova 25B, Ilirska Bistrica, se z dne 5. 4.
2007, pod zaporedno številko 13/1 vpiše
sprememba imena sindikata ter sprejmejo
v hrambo Pravila sindikata zavoda SVIZ z
dne 20. 3. 2007.
2. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, SVIZ OŠ Antona Žnideršiča,
Ilirska Bistrica, s sedežem: Rozmanova
25B, 6250 Ilirska Bistrica.
3. Skrajšano ime: SVIZ, OŠ AŽ Ilirska
Bistrica.
Št. 101-3/2007-1401
Ob-18094/07
1. V evidenci statutov sindikatov vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so
pod zaporedno številko 7 vpisana Pravila
Sindikata Zavoda Osnovne šole Jelšane z
imenom SVIZ Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat Zavoda
Osnovne šole Jelšane, s sedežem Jelšane
82, 6254 Jelšane, se z dne 25. 4. 2007,
pod zaporedno številko 7/1 vpiše sprememba imena sindikata ter sprejmejo v hrambo
Pravila sindikata zavoda SVIZ z dne 20. 4.
2007.
2. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, SVIZ OŠ Jelšane, Jelšane s sedežem: Jelšane 82, 6254 Jelšane.
3. Skrajšano ime: SVIZ, OŠ Jelšane.
Št. 101-2/2007-1401
Ob-18095/07
1. V evidenci statutov sindikatov vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so
pod zaporedno številko 9 vpisana Pravila
Sindikata Zavoda Osnovne šole Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica z imenom SVIZ
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, Sindikat Zavoda Osnovne šole
Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica, s sedežem Župančičeva 7, 6250 Ilirska Bistrica, se
z dne 25. 4. 2007, pod zaporedno številko
9/1 vpiše sprememba imena sindikata ter
sprejmejo v hrambo Pravila sindikata zavoda SVIZ z dne 12. 4. 2007.
2. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIZ OŠ Dragotina Ketteja,
Ilirska Bistrica s sedežem: Župančičeva 7,
6250 Ilirska Bistrica.
3. Skrajšano ime: SVIZ, OŠ DK Ilirska
Bistrica.

Št. 101-11/2007-6
Ob-18096/07
1. Sindikatu Zavoda Študentski domovi
v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, čigar pravila so vpisana v evidenco
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Vič - Rudnik, pod
zaporedno številko 162 z dne 3. 2. 2003,
se spremeni naziv sindikata, novi naziv se
glasi: »Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, Sindikat Zavoda Študentski domovi v Ljubljani«.
2. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 199 dne 26. 4. 2007.
3. Stroški za izdajo te odločbe niso bili
zaznamovani.
Št. 101-39/2007-3
Ob-18097/07
Pravila Sindikata kovinske in elektro
industrije Slovenije, Sindikalne podružnice Vesna Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka,
141-10-157/93-0800-11, z dne 19. 5. 1993
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 57, z dne 18. 5.
1993, se z dnem 11. 6. 2007 izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2007-301
Ob-18098/07
1. S sklepom predsedstva Sindikata lepenke Ceršak Pergam, Tovarniška c. 4,
Ceršak z dne 4. 5. 2007 sindikat preneha
samostojno delovati.
2. Sindikat lepenke Ceršak Pergam se
pripoji k Sindikatu delavcev Paloma Pergam, Sladki Vrh 1 z dne 31. 5. 2007.
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 16. in 19. z dne 8. 6.
2007 pri Upravni enoti Pesnica.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata
delavcev Paloma Pergam je 5963958.
Št. 101-38/2007-4
Ob-18385/07
Pravila Sindikata podjetja Stelkom
d.o.o., s sedežem Cesta v Mestni log 88a,
1000 Ljubljana, ki se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg
MDB 7, Ljubljana in so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
172, se z dnem 2. 5. 2007 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-39/2007-4
Ob-18387/07
1. Sindikatu Cestnega prometa Slovenije
Viator & Vektor, Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana, čigar pravila so vpisana v evidenco
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Vič - Rudnik, pod
zaporedno številko 151 z dne 11. 4. 2002,
se spremeni naziv sindikata in posledično
tudi temeljni akt, novi naziv se glasi: Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Viator & Vektor, skrajšano SDPZ Viator
& Vektor.
2. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 202 dne 22. 5. 2007.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

55 / 22. 6. 2007 /

Objave po Zakonu o medijih
Ob-18282/07
Izdajatelj: ČZP VEČER, d.d.
Ime medijev: VEČER, 7dni, NAŠ DOM
in VROČI KAJ.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana
(19,9981%),
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,9392%),
– Infond holding, d.d., Titova cesta 2A,
Maribor (51,6747%),
– Leykam tiskarna, d.o.o., Miklavška cesta 61, Hoče (7,1447%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998%).
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Objave gospodarskih družb
Ob-18354/07
Preklic
Uprava družbe KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Agrokombinatska 80,
1000 Ljubljana, matična številka 5005647,
skladno s sklepom nadzornega sveta z dne
13. 6. 2007 preklicuje obvestilo o nameravani pripojitvi, ki je bilo objavljeno dne
29. 5. 2007 v Uradnem listu RS, št. 46,
Ob-15310/07.
KOTO d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-18683/07
Uprava družbe Marles, d.d., Maribor,
obvešča delničarje, da namerava na podlagi pooblastila skupščine (odobreni kapital) odločiti o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki za
največ 1.125.000,00 EUR, z izdajo največ
1.125.000 novih navadnih kosovnih delnic,
z emisijsko vrednostjo najmanj 1 EUR na
delnico. Vse delnice bodo morale biti v celoti
vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Uprava družbe je že opravila razgovore
s strateškim investitorjem, ki je pripravljen
prevzeti celotno izdajo novih navadnih kosovnih delnic. Ne glede na to, želi uprava
družbe omogočiti sodelovanje pri povečanju
osnovnega kapitala vsem zainteresiranim
delničarjem družbe, sorazmerno udeležbi v
osnovnem kapitalu.
Glede na določbe 18. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev, uprava družbe poziva delničarje, ki bi bili zainteresirani sodelovati pri navedenem povečanju osnovnega
kapitala, da to družbi sporočijo v roku 10 dni
od objave tega obvestila. Če bo interesentov
za vpis in vplačilo novih navadnih kosovnih
delnic manj kot 100, bo uprava družbe pri
navedenem povečanju osnovnega kapitala
izključila prednostno pravico delničarjev do
vpisa in vplačila novih navadnih kosovnih
delnic in delnice namenila le v naprej znanim interesentom.
Uprava družbe

Sklici skupščin

Preklic

Ob-18397/07

Uprava družbe Gruda Jurmes d.d., Mestni trg 3, Šentjur preklicuje redno sejo skupščine, ki je bila v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 25. 5. 2007 sklicana za dne 29. 6. 2007
ob 8. uri na sedežu družbe Nebra d.o.o.,
Miklošičeva ulica 18, Ljubljana.
Nov datum sklica skupščine družbe je
predviden v mesecu avgustu, ko bo skupščina obravnavala tudi letno poročilo.
Sklic s predlogi sklepov bo objavljen v
skladu s statutom družbe.
Gruda Jurmes d.d.,
Aleš Kandorfer
direktor družbe

Ob-18191/07
Popravek
Uprava družbe Impol, d.d., Partizanska
38, Slovenska Bistrica objavlja popravek
predloga sklepa k točki 3. dnevnega reda 13.
zasedanja skupščine Impol, d.d., Slovenska
Bistrica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 48
z dne 1. 6. 2007, ki pravilno glasi:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe Impol, d.d., ki na
dan 31. 12. 2006 znaša 1.007.579.975,74
SIT (4.204.556,70 EUR) uporabi:
– del bilančnega dobička, oblikovanega
iz čistega dobička poslovnega leta 2006 v
višini 491.816.967,24 sit (2.052.315,83€) se
razporedi v druge rezerve iz dobička,
– za dividende delničarjem 81,47 SIT
(0,34 EUR) bruto na delnico, kar znaša
331.043.488,80 SIT (1.381.420 EUR),
– za udeležbo upravi na osnovi pogodb o
zaposlitvi skupaj 9.836.263,44 SIT (41.046
EUR),
– za udeležbo članom nadzornega sveta
skupaj 3.278.754,48 SIT (13.682,00 EUR).
Ostali del bilančnega dobička v višini
171.604.501,78 SIT (716.092,87 EUR) ostane nerazporejen.
Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD, izplačajo do konca septembra
2007.
Nadzornemu svetu se izplača udeležba na dobičku do konca septembra 2007 v
sorazmerju z višino sejnin, ki so jih prejeli
v letu 2006.
Uprava družbe Impol, d.d.
Ob-18099/07
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena
Statuta družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev družbe Igmat, Inštitut za
gradbene materiale, d.d. Polje 351C,
1260 Ljubljana - Polje,
ki bo v sredo 25. 7. 2007 ob 13. uri v
sejni sobi Igmat d.d., Polje 351C, 1260 Ljubljana - Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
– Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov.
– za predsednika (Olga Naglič),
– za dva preštevalca glasov (Aleš Veber
in Jasmina Kink).
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 942.438,08
EUR ugotovljen na dan 31. 12. 2006 se razdeli, kot sledi:
Del dobička iz preteklih let v višini
139.906,41 EUR se razdeli:
– za dividende 127.906,41 EUR oziroma
4,17 EUR/dividendo in

– 12.000,00 EUR bruto skupno pa za
nagrado šestim zaposlenim s posebnimi
pooblastili.
Del dobička iz preteklih let se v višini
417.292,60 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička.
Preostali del bilančnega dobička v višini
385.239,07 EUR ostane nerazporejen in se
bo o njem odločalo v naslednjih letih.
Dividende in nagrade bodo izplačane do
konca novembra 2007. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo Igmat d.d., na dan skupščine.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta
družbe za leto 2006 ter njihovo delo v poslovnem letu 2006 potrdi in odobri.
4. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe.
Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do petka 20. 7. 2007. Pooblaščenci
morajo prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom
in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za zasedanje skupščine.
Letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 8. in
12. uro.
Udeleženci lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 14. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Igmat d.d.
Ob-18100/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 42/2006) in na podlagi 39. člena statuta,
uprava družbe Autoemona zastopstvo in
servisi, d.d., Ljubljana, Celovška cesta
252 (vl. št. 10114700 Okrožnega sodišča
v Ljubljani, matična številka 5144132), sklicuje
štirinajsto sejo skupščine,
ki bo 24. 7. 2007 ob 12. uri v prostorih
sedeža družbe v Ljubljani, Celovška cesta
252, (šolski center), z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalec glasov.
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2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2006 z računovodskimi pojasnili,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini naslednji sklep: upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2006.
3. Sprememba statuta s preračunom
osnovnega in odobrenega kapitala v euro.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini naslednji sklep:
Naslednje določbe statuta se spremenijo
tako, da se glasijo:
5. člen) Prvi in drugi odstavek se spremenita:
– Osnovni kapital družbe znaša
676.506,43 EUR.
– Osnovni kapital je razdeljen na 162.118
kosovnih delnic.
12. člen) Prvi odstavek
– Uprava je pooblaščena, da lahko 5 let
po vpisu družbe v register, poveča osnovni
kapital za 338.253,21 EUR z izdajo novih
delnic za vložke. Nove delnice se izdajo
samo s soglasjem nadzornega sveta.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda:
Gradivo k 2. točki:
– letno poročilo za leto 2006 z računovodskimi pojasnili,
– poročilo nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2006.
V sklad z 41. členom statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo
prijavijo družbi tako, da pisna prijava prispe
k upravi družbe najkasneje tri delovne dni
pred skupščino in so na ta dan po stanju
centralnega registra vrednostnih papirjev
kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Glasovalno pravico lahko uresničuje
pooblaščenec, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
Autoemona d.d.
direktor družbe
Borut Sedej
Ob-18101/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in 38.
člena statuta družbe TKI Hrastnik,d.d., Za
Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni svet
sklicujeta
dvanajsto skupščino
delniške družbe,
ki bo 26. julija 2007 ob 16. uri v prostorih
sejne sobe uprave družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu
uprave, kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
– preštevalci glasov: Renata Weis, Slavi
Kotar (Nataša Markovič),
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letne-
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mu poročilu ter konsolidiranemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2006
in jima podeli razrešnico.
3. Predlog pokrivanja izgube za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
izguba v višini 145.983 tisoč tolarjev pokrije
iz drugih rezerv.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze
družbe TKI Hrastnik,d.d. za leto 2007, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizorska hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu uprave družbe na naslovu Za Savo 6, Hrastnik,
vsak delovni dan v tednu med 12. in 15.
uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zakonitemu zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor, kjer bo zasedanje skupščine. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini
prijaviti upravi družbe pisno, najkasneje tri
dni pred skupščino, oziroma pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
najkasneje tri dni pred skupščino predloženo upravi družbe, kjer se hrani. Delničarji,
udeleženci zasedanja skupščine so dolžni
podpisati seznam prisotnih na seji skupščine uro pred uradnim začetkom skupščine. Pooblastila za zastopanje in pridobitev
glasovalne pravice na skupščini delniške
družbe, pridobljena na podlagi organizirano
zbranih pooblastil, morajo biti pridobljena
na način, kot to določa Zakon o prevzemih
(ZPre) Ur. l. RS, št. 47/97 61. in 62. člena
ter o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja
pooblastil, predhodno obvestiti Agencijo za
trg vrednostih papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
TKI Hrastnik,d.d.
uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. oec.
nadzorni svet
predsednik
Stevica Čeko, univ. dipl. oec.
Št. 53

Ob-18192/07

Uprava družbe Savaprojekt d.d. vabi
delničarje na
10. redno skupščino
družbe Savaprojekt d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. julija 2007, ob
12. uri v prostorih Občine Krško – sejna
soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z organi skupščine in
potrditev dnevnega reda.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2006 in poročila nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega
dobička za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: vrednost bilančnega
dobička leta 2006 je 421.463,73 € oziroma = 100.999.568,52 SIT, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih
let 107.978,85 € oziroma 25.876.051,62
SIT, skupaj = 529.442,58 € oziroma
126.875.620,14 SIT. Pri preračunu je upoštevan tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
Predlog delitve bilančnega dobička:
1) = 137.706,56 EUR (33.000.000,04
SIT) se razdeli v dividendah lastnikom delnic na dan skupščine vpisanih v delniški
knjigi družbe.
2) = 45.902,19 EUR (11.000.000,81 SIT)
bruto sredstev se izplača kot nagrada upravi in članom nadzornega sveta.
Izplačilo dividend je v delnicah, v sorazmernem deležu lastništva, do izčrpanja
vseh lastnih delnic. Preostanek vrednosti
dividende bo izplačan v gotovini.
Vrednost delnice se upošteva v višini
91,81 EUR (22.001,35 SIT).
Delitev oziroma obveznost do izplačila
se evidentira v poslovnih – knjigovodskih
knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini.
Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinajstih dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v obliki delnic in v roku dveh
mesecev po zakonsko določenem roku v
denarju.
3) = 225.833,83 EUR (54.118.819,29
SIT) se razporedi v druge rezerve.
4) = 120.000,00 EUR (28.756.800,00
SIT) bilančnega dobička ostane nerazporejenega.
Skladno z določili 298. člena ZGD-1 nadzorni svet podpira predlog uprave o uporabi
bilančnega dobička in skupščini daje predlog, naj sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička kot ga je oblikovala uprava.
Na podlagi 294. ZGD-1 skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v poslovnem letu 2006.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: nadzorni svet skupščini
predlaga, da se za revizorja družbe za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba
Dinamic iz Novega mesta.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino, to
je do vključno 19. 7. 2007. Pooblaščenci
morajo hkrati s prijavo za udeležbo poslati
tudi pisno pooblastilo.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
V tem času boste najavljeni udeleženci s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
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Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine, do dneva skupščine, v
času od 8. do 10. ure v tajništvu družbe.
Delničarje vljudno prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda pisno sporočijo
upravi družbe v 7. dneh po objavi sklica.
Uprava – Savaprojekt d.d.
Glavni direktor Peter Žigante
Ob-18193/07
Uprava družbe SCT Strojegradnja,
družba pooblaščenka, d.d., Kavčičeva
66, Ljubljana sklicuje
skupščino
delničarjev družbe
in vabi delničarje, da se udeležijo skupščine, ki bo dne 9. 8. 2007 ob 16. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Antona Marolta
in za preštevalki glasov Bogomila Čop in
Marija Graj.
2. Sprememba sedeža.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Spremeni se sedež družbe, tako da je
sedaj sedež Ljubljana.
Poslovni naslov družbe je: Kavčičeva
66.
3. Sprememba dejavnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Zaradi uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti se brišejo naslednje dejavnosti:
63.30 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
Nato se dejavnost razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
4. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v evre.
Nominalna vrednost navadne in prednostne delnice 1.000 SIT (entisoč tolarjev)
se preračuna v evre in znaša 4,17 € (štiri
evre in sedemnajst centov). Osnovni kapital družbe, ki je v tolarjih znašal 77.079.000
(sedeminsedemdeset milijonov devet in sedemdeset tisoč tolarjev) in je razdeljen na
54098 (štiriinpetdeset tisoč osem in devet
deset) navadnih delnic razreda A in 22981
(dvaindvajset tisoč devetsto ena in osemdeset) prednostnih delnic razreda B po izvedenem preračunu na evre znaša 321.419,43 €
(tristo enaindvajset tisoč štiristo devetnajst
evrov in triinštirideset centov). Razlika v
vrednosti, ki je nastala zaradi preračuna
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v evre in ki ustreza 225,54 (dvesto petindvajset evrov in štiriinpetdeset centov) se
razporedi v kapitalske rezerve.
Nominalna vrednost navadne in prednostne delnice se določi v višini 4 € (štirih
evrov). Zaradi zaokrožitve nominalne vrednosti navadne in prednostne delnice na
4 € (štiri evre) se osnovni kapital v znesku
321.419,43 € (tristo enaindvajset tisoč štiristo devetnajst evrov in triinštirideset centov)
zmanjša za 13.103,43 € (trinajst tisoč sto
tri evre in triinštirideset centov) in znaša
308.316 € (tristo osem tisoč tristo šestnajst
evrov).
Razlika, ki ustreza znesku 13.103,43 €
(trinajst tisoč sto tri evre in triinštirideset
centov) se prerazporedi v kapitalske rezerve.
V 9. členu statuta se znesek 77.079.000
sit (sedeminsedemdeset milijonov devet in
sedemdeset tisoč tolarjev) nadomesti z
zneskom 308.316 € (tristo osem tisoč tristo
šestnajst evrov).
V 11. členu statuta se znesek »1000 SIT
(entisoč tolarjev)« nadomesti z zneskom
»4 € (štiri evre)«.
5.Uvedba kosovnih delnic.
Sklep:
Družba uvede kosovne delnice.
Vsakemu od imetnikov navadnih delnic
se vsaka od navadnih delnic na ime na znesek 4 € (štiri evre) zamenja za eno navadno
kosovno delnico na ime torej se zamenja
54098 (štiriinpetdeset tisoč osem in devet
deset) navadnih delnic na ime, ki glasijo na
znesek 4 € (štiri evre) za delnico, za 54098
(štiriinpetdeset tisoč osem in devet deset)
navadnih kosovnih delnic na ime.
Vsakemu od imetnikov prednostnih delnic se vsaka od prednostnih delnic na prinosnika na znesek 4 € (štiri evre) zamenja
za eno prednostno kosovno delnico na prinosnika, torej se zamenja 22981 (dvaindvajset tisoč devetsto ena in osemdeset)
prednostnih delnic na prinosnika, ki glasijo
na znesek 4 € (štiri evre) za delnico, za
22981 (dvaindvajset tisoč devetsto ena in
osemdeset) prednostnih kosovnih delnic na
prinosnika.
6. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagajo, da
skupščina sprejme naslednji sklep: sprejeme se statut po predlogu delničarjev. Z
dnem vpisa novega statuta v sodni register
preneha veljati statut z dne 6. 12. 1999.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za člane nadzornega sveta se izvoli:
– Boštjan Mencinger, stanujoč Videm 8,
Dol pri Ljubljani,
– Franc Žibert, stanujoč Verd, Cesta na
polju 8, Vrhnika,
– Ciril Muha, stanujoč Srednje Gameljne
31, Šmartno pri Ljubljani.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
imenskih delnic, ki so zadnji dan roka za
deponiranje delnic, to pa je deseti dan pred
zasedanjem skupščine, vpisani v delniško
knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prinosniških delnic po stanju deseti dan pred
zasedanjem skupščine in najkasneje tri dni
pred zasedanjem družbi pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti izdano v pisni obliki. Delničarji navadnih
delnic lahko izberejo pooblaščenca samo

med drugimi partnerji družbe. Pooblastilo
mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred začetkom skupščine.
Pooblaščenci so dolžni tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji glasujejo z glasovalnimi lističi.
Ker prednostni znesek dividende ni bil
izplačan, tudi prednostne delnice razreda
B zagotavljajo glasovalno pravico in se
upoštevajo tudi pri izračunih z zakonom ali
statutom določene zahtevane kapitalske
večine.
O sklepu iz točke 1., 4. in 7. dnevnega
reda odloča skupščina z navadno večino
pri sprejemanju sklepa zastopanega osnovnega kapitala, o sklepih iz točk 2., 3., 5.
in 6. dnevnega reda pa s ¾ pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala, vsakega
razreda delnic, zastopanega pri sklepanju
na ločenem zasedanju razredov delnic.
Predlog spremenjenega statuta z utemeljitvijo je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delovnik med 12.
in 13. uro.
Letna poročila uprave za poslovna leta
2000 do 2006 in poročilo nadzornega sveta
z mnenjem o poslovnem poročilu uprave
ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi
letnega poročila uprave za poslovna leta
2000 do 2006 so vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med
12. in 13. uro.
Za udeležbo na skupščini se delničar
oziroma pooblaščenec fizična izkaže z
osebno izkaznico, delničar pravna oseba
pa z izpiskom iz sodnega registra iz katerega je razviden zastopnik, zastopnik pa z
osebno izkaznico.
Uprava SCT Strojegradnje,
družbe pooblaščenke, d.d
Ob-18332/07
Na podlagi 31. člena statuta delniške
družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring d.d., Maribor,
Vetrinjska ulica 2, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
Javnega podjetja Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,
ki bo dne 23. 7. 2007 ob 14.30 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica
2 (sejna soba št. 326 – III. nadstropje), z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine in preštevalka glasov. Seji bo prisoten vabljeni notar.
Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah – 1 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu 294. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1, skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter jima
podeli razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 skupščina imenuje
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revizijsko hišo Valuta, družba za revizijo,
d.o.o., Slovenska ul. 39, Maribor.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in besedilom novega
statuta bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so svojo udeležbo najavili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe vključno do dne 20. 7.
2007. Namesto delničarja se lahko skupščine udeleži njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, če je do prej navedenega
datuma družbi predloženo pisno pooblastilo
delničarja oziroma dokument o zakonitem
zastopanju delničarja.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring d.d.
direktor
Dragomir Peklar, univ.dipl.org.dela
Št. 8/07
Ob-18355/07
Na podlagi določil Statuta uprava družbe
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97,
Ljubljana v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje
12. letno skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo dne 8. 8. 2007 ob 9. uri v prostorih
družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se imenuje Velena Lokar Škerget, za preštevalca glasov pa Dušica Vrbanc in Miran Brvar.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2006 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznanja z letnim poročilom uprave za leto 2006, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 72.710.265,13 SIT (303.414,56 EUR).
Od tega je 49.981.360 SIT (208.568,52
EUR) rezerviranih za realizacijo sklepa
številka 2 10. skupščine in sklepa 2.1 11.
skupščine.
Del bilančnega dobička v višini 92.273,28
EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer 24 centov bruto na delnico.
Preostali del bilančnega dobička v višini
2.572,76 EUR ostane nerazporejen in bo
o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
Do dividend so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD dva delovna dneva po zasedanju skupščine. Dividende se izplačajo v
roku 60 dni po zasedanju skupščine.

2.2. Upravi in članom nadzornega sveta se za poslovno leto 2006 podeli razreš
nica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo, ki bo revidirala računovodske izkaze za poslovno leto
2007, se imenuje družba JPA-Abeceda Revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 3. 8. 2007
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana, in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
na skupščino obvezno priložiti pismeno pooblastilo za zastopanje.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne, razumno utemeljene predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.
Vse gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu podjetja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, oziroma za informacije pokličite
po telefonu 01/534-15-97.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-18356/07
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
11. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 7. 2007 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21, (sejna soba v IV. nadstropju poslovne stavbe
Iskra Sistemi).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se po predlogu uprave in nadzornega
sveta izvoli Aleš Avbreht, za preštevalko
glasov pa Irena Čenadžija. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Rozman iz
Idrije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe za poslovno leto 2006, s poročilom
o reviziji računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2006 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
3. Uporaba bilančnega dobička na dan
31. 12. 2006 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta odloči skupščina, da ostane
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ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2006
v višini 126.945.630,64 SIT, ki ga sestavlja čisti dobiček poslovnega leta v višini
133.626.979,62 SIT zmanjšan za zakonske
rezerve v višini 6.681.348,98 SIT, nerazporejen.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina družbo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., s
sedežem Železna cesta 8a, Ljubljana, za
revidiranje računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2007.
5. Določitev letnega plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi 35. člena Statuta družbe
uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Člani nadzornega sveta prejmejo letno
osnovno plačilo za opravljanje funkcije v
sledeči višini:
– predsednik nadzornega sveta 7.200,00
EUR,
– namestnik predsednika nadzornega
sveta 6.000,00 EUR,
– član nadzornega sveta 4.000,00
EUR.
Plačilo se izplačuje mesečno do 18. dne
v mesecu za tekoči mesec, in sicer se izplača vsak koledarski mesec 1/12 zneska
iz prejšnjega odstavka.
Član, namestnik predsednika nadzornega sveta in predsednik nadzornega sveta
so do plačila v skladu s prejšnjim odstavkom upravičeni za obdobje, začenši s koledarskim mesecem, ki nastopi po sprejemu
tega sklepa na skupščini. Član, namestnik
predsednika nadzornega sveta in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo
za opravljanje funkcije, dokler opravljajo
funkcijo.
Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi
člani nadzornega sveta za udeležbo na seji
prejmejo sejnino v skladu z določbami 35.
člena statuta družbe v sledeči višini:
– predsednik nadzornega sveta 440,00
EUR,
– namestnik predsednika nadzornega
sveta 360,00 EUR,
– član nadzornega sveta 250,00 EUR.
Če se opravi korespondenčna seja, prejmejo člani 75% zgoraj navedenih zneskov.
Sejnine se članom nadzornega sveta izplačajo po končani seji, in sicer v roku 8 dni od
zaključka posamezne seje.
Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki bodo na dan 23. 7. 2007 vpisani v register pri Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov družbe, pooblaščenci pa morajo
v istem roku na sedežu družbe poleg prijave
deponirati pooblastila. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 23. 7.
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2007, oziroma bodo tega dne poslane s
priporočeno pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja, ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2006, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1 je od dneva sklica skupščine dalje
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Predlogi sklepov z utemeljitvami so od tega
dne dostopni tudi na spletni strani družbe
www.iskrasistemi.si.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti ali jih oddajo
osebno na sedežu družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Iskra Sistemi, d.d.
predsednik uprave
Uroš Suhodolčan
Št. 4573
Ob-18358/07
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. Vojkova ulica 9,
Postojna sklicuje
13. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,
Vojkova ulica 9, Postojna
ki bo v četrtek, dne 26. 7. 2007 ob 12.
uri na sedežu družbe Vojkova ulica 9, 6230
Postojna z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Viktor Zakrajšek.
Za preštevalca glasov se izvolita: Urška
Sirnik, Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar, Cesta 4. Maja 16, Cerknica.
2. a) Predložitev letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
in skupine GGP za poslovno leto 2006;
revizorjevega poročila za družbo Gozdno
gospodarstvo Postojna, d.d. in revizorjevega poročila za skupino GGP oboje za
poslovno leto 2006, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d. in skupine GGP za poslovno
leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine
GGP za poslovno leto 2006, z revizorjevim
poročilom za družbo Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d. in revizorjevim poročilom za
skupino GGP oboje za poslovno leto 2006
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in
skupine GGP za poslovno leto 2006.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. na dan 31. 12. 2006
v višini 633.339.900,87 SIT ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave – direktorja in
članov nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 in jim podeljuje razrešnico.
3. Nagrada članom nadzornega sveta
družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: nadzornemu svetu družbe
se v breme poslovnih stroškov tekočega poslovnega leta izplača nagrada za uspešno
delo v skupni neto višini 40.380,00 EUR.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2007
skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o., 1000 Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
tako, da se ustrezno dopolni 2.1. točka Statuta družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško – depotni družbi na
dan 23. 7. 2007, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.
Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini sporočijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled vsak
delovni dan pri Bernardi Fatur – Nikolić in
Darji Dolenc od 12. do 14. ure.
Besedilo predlaganih sprememb Statuta
z utemeljitvijo in predlogi sklepov za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so objavljeni
tudi na spletni strani družbe na naslovu
www.ggp.si.
Predlogi delničarjev
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor

Št. 2376/07-8
Ob-18401/07
Na podlagi statuta delniške družbe
AGROIND VIPAVA 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava, uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe AGROIND VIPAVA 1894 Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v torek, 31. 7. 2007, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki glasov
pa Matejo Kodelja in Marinko Krapež. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2006 z
revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2006 v višini 50.381.985,01 SIT
oziroma 210.240,30 EUR, ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine, od 12. do 14. ure, v
tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja
na skupščini imajo samo tisti delničarji, ki
so vpisani v KDD najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine in ki so najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno potrdili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
AGROIND VIPAVA 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
Direktor: mag. Jurij Premrl

Razširitve dnevnih redov
Ob-19075/07
Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in
logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper, je na podlagi 13. člena Statuta
družbe sklicala 13. skupščino družbe v četrtek, 19. julija 2007 ob 12. uri v sejni dvorani
Luke Koper – Pristan, Vojkovo nabrežje 38,
Koper. Sklic skupščine je bil objavljen dne
15. 6. 2007 v Razglasnem delu Uradnega
lista RS, št. 53/07 ter v časopisih DELO in
DNEVNIK.
Na podlagi podane zahteve za dopolnitev dnevnega reda 13. skupščine, delničarja Republika Slovenija z dne 21. 6.
2007, ki jo je družba prejela 21. 6. 2007,
Uprava družbe objavlja razširitev dnevnega
reda 13. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d. tako, da se za 6. točko dnevnega
reda uvrstijo tri nove točke dnevnega reda,
in sicer:
Zahteva Republike Slovenije za preoblikovanje prednostnih participativnih kosovnih
delnic z omejeno glasovalno pravico v navadne kosovne delnice
Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe sprejme
sklep, ki ga predlaga delničar Republika
Slovenija, in se glasi: 6.860.000 prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico se preoblikuje v
6.860.000 navadnih kosovnih delnic.
Predlog sprememb Statuta delniške
družbe Luka Koper, d.d., sprejet na seji
skupščine dne 22. 8. 2006.
Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe sprejme
spremembe Statuta delniške družbe Luka
Koper, d.d., ki jih predlaga delničar Republika Slovenija, in se glasijo:
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da
se glasi:
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»Osnovni
kapital
družbe
znaša
58.420.964,78 evrov in je razdeljen na
14.000.000 navadnih kosovnih delnic.«
Črta se 7. člen.
Črta se 8. člen.
Črta se 9. člen.
Črta se 10. člen.
Črta se 1.1.8. točka 12. člena.
Besedilo 14. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Pravico udeležiti se skupščine družbe
imajo lastniki delnic oziroma njihovi zastopniki ter člani nadzornega sveta in uprave.
Glasovalno pravico imajo lastniki delnic
oziroma njihovi zastopniki.«.
Besedilo tretjega odstavka 15. člena se
spremeni tako, da se glasi:
»Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime oziroma firmo
in prebivališče oziroma sedež vsakega delničarja in število delnic. Seznam podpiše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da
na vpogled udeležencem skupščine.«.
Besedilo 49. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Za veljavnost skupščinskega sklepa o
spremembi statuta je potrebna tričetrtinska
večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«.
Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se z dnem 20. 7. 2007 za mandatno obdobje štirih let kot predstavnika delničarjev
imenuje člana nadzornega sveta, ki ju predlaga Republika Slovenija,
– Marjan Bezjak,
– Olga Franca.
Gradivo za predlagane, nove točke
dnevnega reda skupščine je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave predlaganih dopolnitev do dneva seje
skupščine, na SEOnetu in na spletni strani
družbe www.luka-kp.si.
Popravek k sklicu 13. redne seje skupščine
V sklicu 13. redne seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo 19. julija 2007 ob
12. uri v sejni dvorani Luke Koper – Pristan,
Vojkovo nabrežje 38, Koper, se v predlogu
sklepa pod točko 4.1. določi kot presečni datum upravičenosti do izplačila dividende vpis
v delniško knjigo dne 23. julija 2007.
Luka Koper, d.d.
uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 429/07
Ob-18557/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 429/07 z dne 14. 6.
2007, je stanovanje št. 21, ki se nahaja v
2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 2, stoječe
na parc. št. 522/5 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 46,86 m2, last zastaviteljev Vahidina Tahića, Cesta železarjev 34, Jesenice
in Aide Mujezinović, Dežmanova ulica 1,
Lesce, na podlagi prodajne pogodbe, opr.
št. SV 407/07 z dne 8. 6. 2007, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 77.100,00 CHF s
pripadki.
SV 438/07
Ob-18558/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 438/07 z dne 19. 6.
2007, je bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe
na parc. št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc.
št. 474, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri
60,29 m2, last zastaviteljice Darje Mulalić z
Jesenic, Cesta maršala Tita 62, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 70.000,00 EUR s pripadki.
sv 641/07
Ob-18559/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 641/07 z dne 15. 6.
2007, so bile nepremičnine, ki obsegajo:
– poslovne prostore za pisarniško dejavnost v izmeri 1072,95 m2 v celotnem desnem kareju (proti Dravi) V. nadstropja, brez
skupnih prostorov in naprav, ki služijo objektu kot celoti (vertikalna jedra, stopnišča, dvigala itd.), v TPC City Maribor, zgrajenem na
parc. št. 1771, k.o. Maribor – grad
– in 10 parkirnih mest v 4. kleti podzemne garaže pod TPC City Maribor, in sicer
od št. 135 do 140 in od št. 176 do 179,
in katere je družba zastaviteljica Prevent Gradnje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
5, 2000 Maribor, matična številka 1637452,
pridobila na podlagi prodajne pogodbe
št. 135-042/263-96 – prod. z dne 3. 12.
1996, sklenjene med družbo prodajalko
SKB – Investicijsko podjetje d.o.o. (sedaj
Sava IP d.o.o., matična številka 5446341
– nasledstvo razvidno iz zgodovinskega izpiska iz sodnega registra za družbo Sava IP
d.o.o.) in kupcem, družbo Protech d.d. (sedaj Prevent Gradnje d.o.o., matična številka
1637452 – nasledstvo razvidno iz zgodovinskega izpiska iz sodnega registra za družbo
Prevent Gradnje d.o.o.),
zastavljeni v korist banke – upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje,
s sedežem na naslovu Vodnikova 2, 3000
Celje, matična številka 5026121, za zava-

rovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve v višini 2.190.786,18 EUR, z
obrestno mero, ki je fiksna in znaša 4,90%
letno in ostalimi dogovorjenimi pripadki, z
zapadlostjo kreditnega zneska v plačilo najkasneje na dan 31. 10. 2010, z obrestmi
in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 558/07
Ob-18560/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 558/07 z dne 14. 6. 2007,
je bila nepremičnina – stanovanje št. 3 v 1.
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo v
skupni izmeri 80,56 m2 v večstanovanjski
stavbi na naslovu Polzela 205/b, Polzela,
ki je vpisana v zemljiški knjigi okrajnega
sodišča Žalec, na parcelni številki 811/7,
pod vložkom št. 1129 k.o. Polzela, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
banke upnice do kreditojemalke Jeraj Katarine, EMŠO 1506977505032, stanujoče
Goličnikova ulica 12, Mozirje, na podlagi
pogodbe o deviznem stanovanjskem kreditu, v znesku 85.000,00 CHF, z zapadlostjo
zadnjega obroka 30. 6. 2022, s pogodbeno obrestno mero 4,52% letno in je sestav
ljena iz spremenljive referenčne obrestne
mere CHF Libor 6 M in fiksnega pribitka
in efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi
kredita znaša 4,65 odstotkov, ter možnostjo
predčasne zapadlosti v primerih, določenih
v točki devetnajstič pogodbe o deviznem
stanovanjskem kreditu, v primeru zamude
z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 419/07
Ob-18561/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 419/07 z dne 13. 6.
2007, je nepremičnina, dvosobno stanovanje v izmeri 72,61 m2, ki se nahaja v
mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru,
Žolgerjeva ulica 9, ležeče na parc. št. 1094,
vpisani pri vl. št. 1305, k.o. Tabor, ki je do
celote last Slavka Glavice, stan. Žolgarjeva
ulica 9, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 7. 1998, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Slavka Glavice,
stan. Žolgarjeva ulica 9, Maribor, v višini
30.000,00 EUR s pripadki.
SV 424/07
Ob-18562/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 424/07 z dne 15. 6. 2007,
so nepremičnine:
1) poslovni prostor v izmeri 14,00 m2, ki
se nahaja v atriju med osmi 3–5, na nivoju podhoda avtobusne postaje na Mlinski
ulici, stoječ na parc. št. 1786/1 in 1789/4,

k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica 14,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
20. 3. 2007,
2) poslovni prostor v izmeri 51,70 m2, ki
se nahaja v izhodnem atriju med osmi 1–3,
na nivoju podhoda avtobusne postaje na
Mlinski ulici, stoječ na parc. št. 1786/1 in
1789/4, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote
last Marije Barbare Varga, stan. Klinetova
ulica 14, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 044/2006 z dne 12. 6. 2006 in
3) stanovanje št. 32, v IV. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Klinetova ul. 14, stoječe na parc. št. 1012/1, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je do celote last Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica 14,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 18. 5. 1999,
zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica
14, 2000 Maribor in Roberta Celcerja, stan.
Vončinova ulica 12, 2000 Maribor, v višini
20.000,00 EUR s pripadki.
SV 426/07
Ob-18563/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 426/07 z dne 14. 6.
2007, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 10, v izmeri 38,45 m2, s pripadajočo
kletno shrambo št. 10, v izmeri 4,20 m2, ki
se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Ulica bratov Greifov 34,
stoječe na parc. št. 1170/1, k.o. Pobrežje, ki
je do celote last Majde Belajev, stanujoče
Greenwiška cesta 12, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje z
dne 11. 12. 2001, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z
omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en.
id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Majde Belajev, stanujoče
Greenwiška ulica 12, Maribor in Jožeta Knedla, stanujočega Borštnikova ulica 5, Maribor, v višini 27.000,00 EUR s pripadki.
SV 1584/2007
Ob-18564/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1584/2007 z dne
18. 6. 2007, je bilo dvosobno stanovanje
št. 20 /IV v izmeri 59,10 m2, ki se nahaja
v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Polje Cesta VI/, Ljubljana, stoječega na parc. št. 558/1, k.o. Slape, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti zastaviteljev
Željka Dragaša, Ljubljana, Polje, cesta VI
8, EMŠO 2611966301801 in Spomenke
Dragaš, Ljubljana, Polje, cesta VI 8, EMŠO
1911970128588, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 2. 2000,
sklenjene s prodajalcema Dijano Šabić in
Sabitom Šabićem, oba Polje Cesta VI/8,
Ljubljana, zastavljeno v korist banke BKS
Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec,
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Avstrija, enolična identifikacijska številka
1901095, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10.000,00 EUR, s pripadki.
SV 659/07
Ob-18565/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 659/07, DK 48/07 z
dne 15. 6. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 17, v petem nadstropju v izmeri
45,80 m2, s shrambo v kleti, v večstanovanjskem objektu na naslovu Ljubljanska cesta
85, 1230 Domžale, ki stoji na zemljišču s
parc. št. 3888/1 in 3888/3, obe k.o. Domžale
in last zastaviteljice Ogrič Tine, do celote,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 144.575,04 CHF
s pp.
SV 470/07
Ob-18566/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 470/07, je stanovanje št. 20, v skupni izmeri 59,23 m2, v 3.
nadstropju, stavbe na naslovu Begunje 161,
Begunje na Gorenjskem, ki stoji na parc.
št. 107/18, vpisani pri vložku št. 1307, k.o.
Begunje, pri Okrajnem sodišču v Radovljici,

last Željka Lazarevića, zastavljeno v korist
banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 99.050,00 CHF v evro
protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije –
referenčni tečaji Evropske centralne banke,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12 mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 1,80% letno, kar znaša na dan 31. 5.
2007 skupaj 4,66% letno, efektivno obrestno
mero za najeti kredit po tej pogodbi v višini
4,75% letno, po pogojih veljavnih na dan
31. 5. 2007 ter ob predpostavki enkratnega
črpanja kredita, z zapadlostjo 30. 6. 2027 ter
možnostjo predčasne zapadlosti v primerih,
določenih v 19. točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo z vsemi
pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljenjem vračila terjatve,
z možnostjo predčasne zapadlosti terjatve
skladno z 19. točko kreditne pogodbe, z rokom vračila v 240 mesečnih anuitetah v evro
protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije
– referenčni tečaji ECB na dan plačila.
SV 479/07
Ob-18567/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 479/07 z dne 19. 6.
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2007, je stanovanje št. 3, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 52,57 m2, ki obsega
eno sobo v izmeri 20,77 m2, kuhinjo v izmeri 17,21 m2, shrambo v izmeri 6,80 m2,
kopalnico in WC v izmeri 3,04 m2, predsobo v izmeri 4,75 m2, katerega sta lastnika
Trnjanin Sadmir in Trnjanin Jusmina, oba
stanujoča Alpska c. 54, Lesce in se nahaja
v večstanovanjski hiši v Lescah, na naslovu
Alpska c. 54, ki stoji na parc. št. 544/10 in
544/25, vl. št. 307 k.o. Hraše, vpisano pri
Okrajnem sodišču v Radovljici, zastavljeno
v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 96.984,00 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,80% letno, kar
znaša na dan 27. 3. 2007 skupaj 4,33%
letno in efektivno obrestno mero za najeti
kredit v višini 4,42% letno in z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom
vračila v 216 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v
plačilo dne 30. 6. 2025, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s
strani upnice v primerih, ki so določeni v 19.
točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z
valutno klavzulo.
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 3/2007
Os-18102/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/2007 sklep z dne 11. 6. 2007:
I. To sodišče je dne 5. 1. 2007 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Best posredništvo Besima Kancić
s.p., Cesta v Lokrovec 11a, Celje, sedaj:
Pekarstvo Orel Besima Jahn s.p., Šlandrov trg 37, Žalec, z dne 3. 1. 2007 in je
dne 11. 6. 2007 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Pekarstvo Orel
Besima Jahn s.p., Šlandrov trg 37, Žalec
(matična številka: 1911325, ID št. za DDV:
72206543).
Odslej se firma glasi: Pekarstvo Orel
Besima Jahn s.p., Šlandrov trg 37, Žalec
(matična številka: 1911325, ID št. za DDV:
72206543) - 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 terjate
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 2000 točk (158,60 €) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00
1110-3-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
5. septembra 2007 ob 10. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 11. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2007
St 36/2000
Os-18103/07
To sodišče, v stečajnem postopku nad
stečajno maso dolžnika: HMEZAD HRAM,

Kmetijstvo in trgovina d.o.o., Obrtniška
ulica 2, Šmarje pri Jelšah - v stečaju razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
12. septembra 2007 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z določili 163. in 164. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 48.000,00 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 11,387% kar
vse je natančno, v skladu z določili 163.
in 164. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka
glavne razdelitve (A250), ki je sestavni del
tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve A250) v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča
med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2007
St 28/2002
Os-18104/07
To sodišče vabi upnike na narok za
obravnavanje osnutka glavne razdelitve v
stečajnem postopku nad dolžnikom Hidro
Koper d.o.o., v stečaju, Obrtniška ulica
15, Koper, ki bo dne 23. 8. 2007 ob 9.
uri v razpravni dvorani št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve na sodišču v sobi 208/II - desno
med uradnimi urami sodišča, to je v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9.
do 12. ure ter od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2007
St 17/2007
Os-18105/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
17/2007-17 z dne 12. 6. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom PMT
Klima Commerce d.o.o., Pot na lisice 8,
Bled, matična številka 5681995, šifra dejavnosti 45.330.
Za stečajnega upravitelja se določi Veljko Jan, Blaževa 3/f, Škofja Loka.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva pritrditve oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v roku 30 dni po objavi
tega oklica.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Merkur, Trgovina in storitve d.d., Cesta
na Okroglo 7, Naklo,
2. Kovinar Ljubljana d.o.o., Drenikova
33, Ljubljana,
3. Instalacije Grosuplje d.d., Adamičeva
51, Grosuplje,

4. A Banka Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana,
5. Kristjan Žvegelj, Črtomirova 10/a, Bled
(delavski zaupnik).
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 12. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2007
St 18/2007
Os-18106/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/2007 z dne 13. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom AMB gradnje
gradbeništvo, transport in druge storitve, d.o.o., Mlakarjeva ulica 24, Kranj,
matična številka: 1763466, davčna številka:
95143009.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 9. 2007 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 13. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 6. 2007
St 24/2007
Os-18107/07
To sodišče je s sklepom St 24/2007 dne
8. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Event Yachting d.o.o. - v stečaju, Zgornje Pirniče 45d, Medvode, 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 8. 6. 2007
St 105/2005
Os-18108/07
To sodišče je s sklepom St 105/2005 dne
12. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gastprojekt d.o.o. - v stečaju,
Cesta 9. avgusta 78a, Zagorje ob Savi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
St 259/2005
Os-18109/07
To sodišče je s sklepom St 259/2005 dne
18. 5. 2007 ustavilo stečajni postopek zoper Toko-Line, Tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov, d.d., Lukovica, Lukovica pri
Domžalah 84, in ga nadaljevalo zoper stečajno maso. S sklepom opr. št. St 259/2005 dne
12. 6. 2007 pa je zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso dolžnika Toko-Line d.d.,
Lukovica pri Domžalah 84, Lukovica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
PPN 14/2007
Os-18110/07
To sodišče je s sklepom z dne 4. 6. 2007
pod opr. št. PPN 14/2007 zaradi umika predloga ustavilo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Movensa d.o.o., Kranjčeva
20, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2007

Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev bo dne 22. 8. 2007 ob 9.45 v
sobi št. 108/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča (soba št. 114/I), v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2007

St 134/2006
Os-18111/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Morina Nazmi s.p., Albijon - gradbeništvo in urejanje okolja, Žolgarjeva ulica 9, Maribor, (davčna številka: 82372896,
matična številka: 1841718, šifra dejavnosti:
01.411) se v skladu s 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2007

St 30/2007
Os-18116/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 30/2007, z dne 12. 6. 2007 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Zolar
Daniel s.p. - PC Dragon, Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, Stanečka vas 25, matična številka
1818406000, šifra dejavnosti 52.420, davčna številka 41166809.
Odslej firma glasi: Zolar Daniel s.p. - PC
Dragon, Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, Stanečka vas 25
- 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 13. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 6. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 6. 2007

St 22/2007
Os-18112/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom CONTESA trgovina, uvoz in izvoz
živine, parklarjev in kopitarjev, Čretnik
Jožef s.p., Mariborska 49, Zgornja Polskava (davčna številka: 51377080, matična
številka: 5380410, šifra dejavnosti: 52.220)
se v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2007
St 8/2007
Os-18113/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2007
z dne 12. 6. 2007 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Petra Cajgerja s firmo MOTO-CARS
CAJGER, Trgovina, posredništvo in servis Peter Cajger s.p., Maribor, Cesta zmage 75, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1241338, šifra njegove dejavnosti pa 50.101. Oklic o
začetku in zaključku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 12. 6. 2007.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
St 1/2007
Os-18114/07
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom Šarotar Helena s.p., Zlatarna Kameja, Cvetkova 2, Murska Sobota, bo narok za preizkus terjatev dne 11. 7. 2007 ob
13. uri, v sobi št. 24 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 6. 2007
St 33/2003
Os-18115/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Borče Gradbene storitve in obdelava kovin Mitovski Bore s.p.,
Martinuči 35, Renče, v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajna upraviteljica Ksenija Toplikar
Zorn predložila sodišču 8. 6. 2007 in nosi
datum 7. 6. 2007.

Lik 6/2007
Os-18359/07
To sodišče je s sklepom Lik 6/2007 dne
11. 6. 2007 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Stanovanjska zadruga
Črna vas z.o.o., Črna vas 95V, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2007
St 85/2007
Os-18360/07
To sodišče je s sklepom St 85/2007, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Galeone družba za zastopaje in trgovino,
d.o.o., Radomlje, Opekarniška ulica 16,
vložna številka 13927200, matična številka
1924966.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € in največ 158,57 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-8450084029 (sklic
na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 2007 ob 13.20 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2007
St 275/2005
Os-18361/07
To sodišče je s sklepom St 275/2005 dne
8. 6. 2007, zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbeništvo Djurić Slavko
s.p. ‑ v stečaju, Klanec 19, Logatec.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2007
St 53/2004
Os-18362/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 53/2004 sklep z dne 14. 6. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: A.P.
Marolt, Marolt Mihael s.p., Avtoprevozništvo, Letuš 66, Šmartno ob Paki ‑ v stečaju (matična številka: 5359632, ID št. za
DDV: SI55682731), se zaključi v skladu z
dol. 169 člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: A.P. Marolt, Marolt Mihael s.p., Avtoprevozništvo, Letuš 66,
Šmartno ob Paki ‑ v stečaju (matična številka:
5359632, ID št. za DDV: SI55682731), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2007
St 92/2005
Os-18363/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 92/2005, sklep z dne 14. 6.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Turk ‑ Mernik Mira s.p., Žensko frizerstvo ‑ Mira, Titova 25, Laško ‑ v stečaju
(matična številka: 5165339, ID št. za DDV:
SI16325010), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Turk ‑ Mernik
Mira s.p., Žensko frizerstvo ‑ Mira, Titova
25, Laško ‑ v stečaju (matična številka:
5165339, ID št. za DDV: SI16325010) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2007
St 23/2007
Os-18364/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 23/2007,
z dne 14. 6. 2007, ob odločitvi, da se dovoli
vrnitev v prejšnje stanje, razveljavilo sklep
z dne 7. 5. 2007, opr .št. St 23/2007, s katerim je bilo odločeno, da se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Ploh Jelka s.p.,
Modno krojaški salon J&J, šivanje oblačil,
trgovina na drobno in debelo, Jadranska
ulica 8, Ptuj ‑ v stečaju. Istočasno je tudi
preklicalo narok za preizkus terjatev, ki je bil
določen za 28. 8. 2007, ob 9. uri, v sobi 26/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 6. 2007
St 34/2006
Os-18365/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 34/2006
z dne 14. 6. 2007, začelo stečajni postopek

Stran

4978 /

Št.

55 / 22. 6. 2007

nad dolžnikom Ključavničarstvo Pečarič, Pečarič Janez s.p., Čurile 4, Metlika,
matična številka 5184114, šifra dejavnosti
28.520.
Za stečajno upraviteljico je določena
Olga Tanko, Goriča vas 95/a, Ribnica.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 2.
10. 2007 ob 9. uri v sobi 117 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14.
6. 2007.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 6. 2007
St 130/2006
Os-18389/07
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 130/2006 dne 14. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Gemm ‑ Vračko in drugi d.n.o., Sarajevska ulica 6, Maribor.
Odslej firma glasi ‑ Gemm ‑ Vračko in
drugi d.n.o., ‑ v stečaju, Sarajevska ulica
6, Maribor.
Davčna številka: 56530765, matična številka: 167029, šifra dejavnosti 52.110.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900,00 SIT) in
največ 158,57 € (prej 38.000,00 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 9. 2007 ob 9.30 v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 14. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2007
St 18/2004
Os-18391/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Duorex Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. ‑ v stečaju, se v skladu s
prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
zaključi.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 8 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 6. 2007
St 7/2003
Os-18393/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Avtopromet Gorica, Tovorni pro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
met, d.o.o., Cesta 25. junija 1a, Nova Gorica ‑ v stečaju, sklenilo:
stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Avtopromet Gorica, Tovorni promet,
d.o.o., Cesta 25. junija 1a, Nova Gorica ‑ v
stečaju, davčna številka 49731998, matična
številka 5143446, reg. vl. št. 10062900, šifra
dejavnosti 60.240 (Cestni tovorni promet),
se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10062900 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklep v
sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Višje sodišče v Kopru v osmih dneh od prejema pisnega odpravka tega sklepa oziroma
od nabitja sklepa na sodno desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2007

Izvršbe
In 2005/00916
Os-11080/07
Izvršitelj Andrej Šramel je dne 6. 11.
2006, s pričetkom ob 9.20, v zadevi
In 2005/00916, Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika Branka Križa, Partizanska
c. 63, 2000 Maribor, za upnico Republika
Slovenija, v kraju Maribor, Partizanska c.
63, opravil rubež nepremičnine, stanovanja
dolžnika pod številko 3, ki se nahaja v I.
nadstropju (desno od dvigala), večnadstropna stanovanjska hiša na naslovu Partizanska c. 63. Na vratih stanovanja sta priimka
»Križ-Mlinarek«.
In 209/2006
Os-16386/07
Izvršitelj Bojan Miletič je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opravilna številka In 2006/00209 z
dne 21. 9. 2006, opravil dne 20. 4. 2007
rubež nepremičnine, trisobnega stanovanja
št. 201, v VI. nadstropju v skupni izmeri
78,82 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu J-Trg Dušana Kvedra 13, zgrajenem
na parcelni številki 1847, 1849, 1760, 1759,
1758, 1753/7, 1753/9, 1752 in 1751 k.o. Sp.
Radvanje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2007
iN 540/2006
Os-16387/07
Izvršiteljica Ana Nastič je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru,
opr. št. In 540/2006 z dne 5. 6. 2006, opravila dne 19. 9. 2006 rubež nepremičnine,
stanovanja št. 7, na naslovu Stantetova 28,
Maribor, k.o. Tabor, v izmeri 69,17 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007
In 04/00219
Os-2422/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Šmarju pri Jelšah z dne 30. 11.
2004, opr. št. In 04/00219, je bil dne 28. 12.
2004 opravljen v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, OE Celje, rubež
stanovanja št. 8, v skupni izmeri 57,48 m2,
ki se nahaja v stanovanjski hiši, ki stoji na
parc. št. 3/11, vl. št. 635, k.o. Rogaška Sla-

tina, na naslovu Žibernik 13, Rogaška Slatina, last dolžnice Ljubice Škorjanec, Žibernik
23, Rogaška Slatina.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 1. 2005

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 417/2006
Os-7150/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Smajila Pjevića in Senije Pjević, oba Jesenice, Cesta
revolucije 1, s sklepom opr. št. Dn 417/2006
z dne 23. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. ISP 405/92/O o prodaji stanovanja z dne
16. 12. 1992, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem
Janezom Žvanom, Vaše 24, Medvode, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 27,
v stanovanjski hiši na Jesenicah, Cesta revolucije 2, stoječi na parc. št. 522/13, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 45,32 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 16. 12. 1992, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Smajila Pjevića in Senije Pjević, za vsakega do 1/2, predložena pogodba z dne 16.
12. 1992 v vrsti pogodb pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 475/2006
Os-7151/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne
Krašovec, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine
10, s sklepom opr. št. Dn 475/2006 z dne
23. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
13/92-G o prodaji stanovanja z dne 14. 2.
1992, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko
Vesno Krašovec, Jesenice, Cesta Viktorja
Svetine 10, s katero je prodajalka prodala
stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta Viktorja Svetine 10,
stoječi na parc. št. 263/2, k.o. Koroška Bela,
v skupni izmeri 69,83 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 14. 2. 1992, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Vesne Krašovec do celote, predložena
pogodba z dne 14. 2. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 967/2006
Os-7155/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elena
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Halilagića, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine
14, s sklepom opr. št. Dn 967/2006 z dne
25. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
492/93-O o prodaji stanovanja z dne 16. 6.
1993, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcema Vehbi
Lika in Ata Lika, oba Jesenice, Cesta Viktorja Svetine 14, s katero je prodajalka prodala
stanovanje št. 5, v pritličju stanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta Viktorja Svetine 14,
stoječi na parc. št. 257/3, k.o. Koroška Bela,
v skupni izmeri 40,08 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 16. 6. 1993, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Elena Halilagića do celote, predložena
pogodba z dne 16. 6. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007

št. Dn 1332/2006 z dne 25. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. ISP 386/92-O o prodaji
stanovanja z dne 16. 12. 1992, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcem Francem Šumcem, Jesenice, Cesta Alojza Travna 17, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 4. v
1. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Alojza Travna 17, stoječi na
parc. št. 2139, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
58,78 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 16. 12. 1992, se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju v
korist Franca Šumca in Jožice Šumec, za
vsakega do 1/2, predložena pogodba z dne
16. 12. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih o objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007

Dn 1276/2006
Os-7156/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slavice Indjić, Jesenice, Cesta revolucije 6, s
sklepom opr. št. Dn 1276/2006 z dne 8. 6.
2006, začelo postopek vzpostavitve dveh
zemljiškoknjižnih listin,
– pogodbe št. ISP 41/91-G o prodaji stanovanja z dne 4. 11. 1991, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Frančiško Mlakar, Jesenice, Cesta revolucije, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 13. v 3. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 6, stoječi na parc. št. 536/3, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 57,80 m2 in
– darilne pogodbe z dne 27. 7. 1992,
sklenjene med darovalko Frančiško Mlakar,
Jesenice, Cesta revolucije 6 in obdarjenko
Jano Mlakar, Ljubljana, Polanškova 10, s
katero je darovalka podarila obdarjenki stanovanje št. 13. v 3. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 6, stoječi na parc. št. 536/3, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 57,80 m2.
Na podlagi navedenih pogodb o prodaji
stanovanja z dne 4. 11. 1991 in darilne pogodbe z dne 27. 7. 1992, se v vrsti pogodb
predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Slavice Indjić do celote, predloženi pogodbi z dne 4. 11. 1991 in 27. 7.
1992 pa nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007

Dn 1333/2006
Os-7159/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jura
Miškovića, Jesenice, Cesta revolucija 2, s
sklepom opr. št. Dn 1333/2006 z dne 25. 1.
2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP 31/92-G
o prodaji stanovanja z dne 28. 2. 1992, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice
d.o.o., Jesenice in kupcem Radoslavom
Simikićem, Juričeva 8, Vižmarje, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 23, v
2. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 2, stoječi na parc.
št. 522/13, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
82,40 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 28. 2. 1992, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Jura Miškovića do celote, predložena
pogodba z dne 28. 2. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, a v skladu z določbo 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007

Dn 1332/2006
Os-7157/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Franca
Šumca ter Jožice Šumec, oba Jesenice,
Cesta Alojza Travna 17, s sklepom opr.

Dn 2632/2006
Os-7166/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Drage
Rabič in Marcela Rabiča, oba Jesenice,
Cesta Viktorja Svetine 14, s sklepom opr.
št. Dn 2632/2006 z dne 5. 2. 2007, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP 857/93-O z dne 1. 10.
1993, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., Jesenice in kupci Matevžem Rabičem, Drago Rabič ter Marcelom
Rabičem, vsi Jesenice, Cesta Viktorja Svetine 14, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 20, v 3. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta Viktorja Svetine
14, stoječi na parc. št. 257/3, k.o. Koroška
Bela, v skupni izmeri 48,75 m2.
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Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 1. 10. 1993, se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju v
korist Drage Rabič in Marcela Rabiča, za
vsakega do 1/2, predložena pogodba z dne
1. 10. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
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 na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 2800/2006
Os-7167/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa
Renka, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine
22, s sklepom opr. št. Dn 2800/2006 z dne
5. 2. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
1/95-O z dne 4. 10. 1995, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Zdenko Stanojević, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine 22, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 1, v
pritličju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta Viktorja Svetine 22, stoječi na parc.
št. 139/4, k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri 37,55 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 4. 10. 1995, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Borisa Renka do celote, predložena pogodba z dne 4. 10. 1995 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 2801/2006
Os-7168/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice
Razingar, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine
22, s sklepom opr. št. Dn 2801/2006 z dne
5. 2. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
92/92-G z dne 8. 6. 1992, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcema Avguštinom Kikljem in
Marijo Kikelj, oba Jesenice, Cesta Viktorja
Svetine 22, s katero je prodajalka prodala
stanovanje št. 15, v 3. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Viktorja
Svetine 22, stoječi na parc. št. 139/4, k.o.
Koroška Bela, v skupni izmeri 50,73 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 6. 1992, se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Jožice Razingar do celote,
predložena pogodba z dne 8. 6. 1992 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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
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zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 512/2006
Os-7169/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zvonka
Antona Zrimška, Ljubljana, Dražgoška ulica
42, s sklepom opr. št. Dn 512/2006 z dne
24. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9. 1995, sklenjene med
prodajalcem Adapt d.o.o., Dragomer, Na
grivi 49 in kupcem Zvonkom Antonom Zrimškom, Ljubljana, Dražgoška ulica 42, s katero je prodajalec prodal stanovanje št. 10,
v 1. nadstropju apartmajskega objekta v
Kranjski Gori, stoječega na parc. št. 260 in
260/1, k.o. Kranjska Gora, v skupni izmeri
43 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 10. 9. 1995, se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
v korist Zvonka Antona Zrimška do celote,
predložena pogodba z dne 10. 9. 1995 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 821/2006
Os-7171/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Uršiča, Log 21, Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn 821/2006 z dne 25. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 13. 3. 2006,
sklenjene med prodajalko Mirjano Bankovič,
Log 21, Kranjska Gora in kupcem Vladimirjem Uršičem, Log 21, Kranjska Gora, s
katero je prodajalka prodala svoja 1/3 in 1/6
deleža na nepremičninah parc. št. 372/16,
k.o. Kranjska Gora, v izmeri 362 m2, 94 m2
in 30 m2 ter parc. št. 372/28, k.o. Kranjska
Gora v izmeri 281 m2 in 151 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 13. 3. 2006, se predlaga vpisa lastninske pravice na nepremičninah v korist Vladimirja Uršiča do celote,
predložena pogodba z dne 13. 3. 2006 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
7. 3. 2007
Dn 2786/2006
Os-7172/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saliha Crnkića, Jesenice, Industrijska ulica 8, s sklepom
opr. št. Dn 2786/2006 z dne 5. 2. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
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listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 1.
1982, sklenjene med prodajalcem Vincencem Rojnikom in Borom Rojnikom, oba
Jesenice, Industrijska ulica 8 ter kupcem
DO Vatrostalna Zenica, TOZD Jesenice, s
katero sta prodajalca prodala stanovanjsko
hišo z dvoriščem in njivo na Jesenicah, Industrijska ulica 8, parc. št. 1183/1 in 1183/2,
k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene kupopogodbe o
prodaji nepremičnine z dne 21. 1. 1982, se
predlaga vpisa lastninske pravice na nepremičnini v korist Saliha Crnkića do celote,
predložena pogodba z dne 21. 1. 1982 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 2787/2006
Os-7173/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bejamira
Džafića, Jesenice, Cesta maršala Tita 94, s
sklepom opr. št. Dn 2787/2006 z dne 5. 2.
2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne
12. 11. 1984, sklenjene med prodajalko Jožefo Fauter, Jesenice, Cesta maršala Tita
22 in kupcem Bogomirom Ahecem, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 17, s katero je prodajalka prodala garažo na Jesenicah, parc.
št. 182/19, k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 12. 11. 1984, se
predlaga vpisa lastninske pravice na nepremičnini v korist Benjamira Džafića do celote,
predložena pogodba z dne 12. 11. 1984 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodiščen na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 966/2006
Os-7802/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje
Jovanović, Ljubljana, Sketova ul. 5, s sklepom opr. št. Dn 966/2006 z dne 25. 1. 2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP 904/93-O o prodaji stanovanja z dne 17. 9. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o.,
Jesenice in kupovalko Sonjo Jovanović, Ljubljana, Sketova ul. 5, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 18, v 6. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 87, stoječe na parc. št. 533/23, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 61,63 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 17. 9. 1993, se
predlaga vpis etažne lastnine na stanovanju v korist Sonje Jovanović do celote,
predložena pogodba z dne 17. 9. 1993 pa
ni izvirnik.

S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2007
Dn 1584/2006
Os-7804/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Berceta, Kočna 34, Blejska Dobrava, s
sklepom opr. št. Dn 1584/2006 z dne 31. 1.
2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP 166/91‑O
o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice
d.o.o., Jesenice in kupovalko Marijo Berce,
Jesenice, Savska cesta 2, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 6 v 2. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Savska
cesta 22, stoječe na parc. št. 1678/6, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 61,84 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 8. 11. 1991, se predlaga
vpis etažne lastnine na stanovanju v korist
Borisa Berceta do celote, predložena pogodba z dne 8. 11. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2007
Dn 1076/2007
Os-13471/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka Jakomin Draga, Boškarji 8, Pobegi in Jakomin
Albine, Boškarji 8, Pobegi, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 21. 2.
2007 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 513/90, njiva v izmeri
993 m2, k.o. Sveti Anton, pri kateri sta predlagatelja Jakomin Drago, roj. 14. 3. 1959,
stanujoč Boškarji 8, Pobegi in Jakomin Albina, roj. 27. 9. 1935, stanujoča Boškarji 8,
Pobegi, z verjetnostjo izkazala lastninsko
pravico.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2007
Dn 219/2006
Os-15842/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiškoknjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
z dne 23. 4. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Željka Eranovića, Brodarska ulica 10, Litija, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine ‑ prodajne pogodbe z dne 21.
1. 1985, sklenjene med Kustić Mladenom,
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roj. 15. 9. 1956, Brodarska 10, Litija in Eranović Željkom, roj. 16. 5. 1958 ter Eranović
Majdo, roj. 12. 1. 1957, oba stan. Bijedičeva
8, Ljubljana.
Po izjavi predlagatelja se je odpravek za
zemljiško knjigo navedene listine izgubila
oziroma uničil.
Predmet prodaje po tej listini je stanovanje št. 22 v izmeri 61,27 m2, v vrstnem
stanovanjskem bloku A-2, ki leži na parc.
št. 127/1, 127/3 in 123/8, k.o. Litija, ki so se
delile na parc. št. 127/11, k.o. Litija, s sedanjim naslovom Brodarska 10, stanovanje pa
je sedaj vpisano v podvložku št. 1609/22,
k.o. Litija, kjer je vknjižena lastninska pravica v korist Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
Na navedeni nepremičnini se predlaga vknjižba lastninske pravice na osebi z imenoma: Eranović Majda, EMŠO
1201957505413, Brodarska ulica 10, Litija, do 1/2 in Eranović Željko, EMŠO
1605958500338, Brodarska ulica 10, Litija,
do 1/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 24. 5. 2007
Dn 10434/2000
Os-3245/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Ocvirk, Zaloška cesta 92c, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 9, v 2. nadstropju Zaloška c.
92c, Ljubljana, v izmeri 28,78 m2, z identifikatorjem 9.E, v podvložku št. 1432/9, k.o.
Moste, dne 7. 11. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-2125 z
dne 20. 3. 1969, sklenjene med prodajalcem SGP Zidar, ki ga zastopa SG Standard,
Celovška c. 87, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši in kupovalki Mariji Ocvirk, Ulica Pohorskega bataljona 211, Ljubljana, za
garsonjero št. 9, v 2. nadstropju, 4. stopnišče na severovzhodni strani bloka Selo, ki
stoji na zemljišču parc. št. 1062, 1064, 1065,
1067, 1068, 1070/1 in 1071, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2007
Dn 7044/2002
Os-7795/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Karmen Zorko, Kregarjeva
55, Brežice, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi s predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju št. 9 v IV. nadstropju, Tbilisijska 60, Ljubljana, z identifikatorjem 109.E,
vpisana v podvložek št. 4172/24, k.o. Vič,

dne 7. 2. 2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja,
grajenega za tržišče z dne 4. 10. 1971, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje iz Grosupljega, kot prodajalcem
in Marijo Jančič, Jamova 45, Ljubljana, kot
kupovalko za enosobno stanovanje št. 9,
IV. nadstropje, stopnišče 5, v neto izmeri
36,60 m2, v Ljubljani, v soseski S-4 ob Tomažičevi ulici, na parc. št. 1633/1 in 1634/K,
k.o. Vič, v objektu U-3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
Dn 33250/2005
Os-11362/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Hale,
Privoz 3a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 14 v objektu Privoz
3a, Ljubljana, z identifikatorjem 27.E ter pomožni prostor št. 14 – klet v objektu Privoz
3a, Ljubljana, z identifikatorjem 28.E, vpisanima v vložku št. 126/14, k.o. Prule, dne
11. 1. 2007, pod opr. št. Dn 33250/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8.
1963, med prodajalcem Skladom za urejanje mestnega zemljišča Ljubljana-Center in
kupcem Drenik Jožetom,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3.
1980, med prodajalcem Drenik Jožetom in
kupovalko Strojanšek Cvetko,
– darilne pogodbe z dne 19. 1. 1981,
med darovalko Strojanšek Cvetko in obdarjencem Turnšek Slavkom,
– darilne pogodbe z dne 25. 2. 1985,
med darovalcem Turnšek Slavkom in njegovo ženo Turnšek Vekoslavo, kot obdarjenko.
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 3. 4. 2007
Dn 5091/2001
Os-13421/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Bošterle, Šarhova 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo, z identifikatorjem 58.E, vpisanem v podvložek številka
1449/58, v k.o. Brinje, dne 23. 2. 2007, pod
opr. št. Dn 5091/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana, Vojkova 1, kot prodajalcem in Vekoslavom Fortejem, Ljubljana, Titova S-8, kot kupcem, za garažni boks
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št. 58, v objektu 13, na Soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, ki stoji na parc. št. 246/3, k.o.
Brinje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 10.
1980, sklenjene med Vekoslavom Fortejem,
Dermastjeva 9, Radomlje, kot prodajalcem
in Edvardom Bošterletom, Šarhova 28, Ljubljana, kot kupcem, za nivojski garažni boks
št. 58, v garažnem objektu B v Hubadovi ulici, Ljubljana, na p. št. 246/3, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnosti 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 7832/1999
Os-14670/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Ambrama,
Polanškova 42, Ljubljana Črnuče, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
z ident. št. 42.E, 43.E, 44.E, vse vpisane v podvl. št. 2214/17, k.o. Črnuče, dne
20. 3. 2007, pod opr. št. Dn 7832/1999,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe BS
111/2-99/85 o združevanju sredstev za pridobitev stanovanja z dne 1. 3. 1985, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT
Slovenija cesta Tehnika, o.sol.o., Ljubljana,
Titova 38 in članom zadruge Burilo Perko,
roj. 14. 7. 1950, Ljubljana, Djakovičeva 10
in Đuričič Vidosava, roj. 11. 11. 1948, Ljubljana, Frankopanska 1.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2007
Dn 6066/2006
Os-14779/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjiž
ni zadevi predlagateljice Staše Pihlar, Kvedrova 3, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška
družba Miro Senica in odvetniki, Barjanska
cesta 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za garsonjero št. 85, na I. terasi stavbe Kvedrova 3, Ljubljana, z identifikatorjem
167.E, vpisano pri podvložku 325/84, k.o.
Nove Jarše in za shrambo št. 85, v pritličju
stavbe Kvedrova 3, Ljubljana, z identifikatorjem 168.E, vpisano pri podvložku št. 325/84,
k.o. Nove Jarše, dne 19. 2. 2007, pod opr.
št. Dn 6066/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 696/11/91 z dne 13. 2. 1992,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana in kupovalko Bredo Mirtič, Kvedrova 3, Ljubljana,
za stanovanje št. 85, v stanovanjski hiši
Kvedrova 3, Ljubljana, Zk vl. št. 77, k.o.
Nove Jarše,
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 21. 4. 1970,

Stran

4982 /

Št.

55 / 22. 6. 2007

sklenjene med prodajalcem Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis Ljubljana,
Korytkova ulica 2, Ljubljana in kupovalko
Skupščino občine Ljubljana ‑ Bežigrad, Parmova 33, Ljubljana, za stanovanja št. 85,
86, 87,88 in 77 in 84, v stanovanjski stolpnici
S-3 v soseski Nove Jarše.
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 10. 5. 2007
Dn 7851/1999
Os-14780/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Grgič Flore
Cvetane, Poljanškova 46, Ljubljana Črnuče,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z ident. št. 114.E in 115.E, obe vpisani v vložni številki 2214/46, k.o. Črnuče,
dne 19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 7851/1999,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. BS 111/2-12/84, o združevanju sredstev za pridobitev stanovanja z
dne 25. 12. 1984, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT, o.sol.o., Ljubljana, kot zadrugo in Maksimović Milenkom, kot članom
zadruge, za nakup enosobnega stanovanja
št. 8, v II. nadstropju, v izmeri 44,15 m2.
– aneksa št. 1 k pogodbi št. BS
111/2-12/84, o združevanju sredstev za pridobitev stanovanja, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo SCT, o.sol.o., Ljubljana,
kot zadrugo in Maksimović Milenkom, kot
članom 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 10. 5. 2007
Dn 24815/2004
Os-14781/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Daše Logar, Lamutova 7, Ljubljana, ki jo
zastopa Lina Nagode Gogala, odvetnica iz
Vrhnike, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, parc. št. 1648, vpisano v vl. št. 1414, k.o. Glince, dne 18. 10.
2006, pod opr. št. Dn 24815/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o izročitvi z
dne 25. 4. 1990, ki sta jo sklenila izročitelj
Stanovanjska zadruga Avtomontaža, o.sol.
o., Ljubljana, Obirska ul. 1a, ki jo zastopa
predsednik sveta zadruge Nik Matija ing. in
prevzemnika Logar Janez ter Logar Daša,
oba stanujoča Tbilisijska 38, Ljubljana, za
stanovanjsko hišo št. 105, tip B, v Ljubljani,
soseska ŠS-3/4, parc. št. 1684, vpisano pri
vl. št. 1414, k.o. Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2007
Dn 7805/1999
Os-14782/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lucije Korošin, Polanškova 14, Ljubljana Črnuče, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 21.E
in 22.E, vpisani v vl. št. 2207/11, k.o. Črnuče,
dne 19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 7805/99, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
številka 3867/93 z dne 20. 9. 1993, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana in Korošin Lucijo, za nakup stanovanja številka 11 v III.
nadstropju in shrambe številka 11, vse v stanovanjski hiši na naslovu Poljanškova 14, Ljubljana, ki je sedaj vpisano pri vl. št. 2207/11,
k.o. Črnuče.
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 8. 5. 2007
Dn 17983/2006
Os-14783/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Božiča,
Prištinska ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 8,
v 2. nadstropju stavbe Prištinska ulica 8,
Ljubljana, z identifikatorjem 208.E, vpisano
pri podvložku št. 1375/32, k.o. Štepanja vas,
dne 9. 2. 2007, pod opr. št. Dn 17983/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2612/92 z dne 20. 5. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki ga zastopa predsednik IS SML
Marjan Vidmar, dipl. iur., po pooblastilu predsednika IS SML Marjana Benčina ing. gr. (kot
prodajalcem) in Ferido Hašimovič, Prištinska
ulica 8, Ljubljana (kot kupcem), za stanovanje št. 8 v 2. nadstropju v izmeri 80,73 m2, v
stanovanjski hiši Prištinska 8, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 5. 1996, sklenjene med
Ferido Hašimovič, Prištinska ulica 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Mileno Kukovica,
Reboljeva ulica 1, Ljubljana (kot kupovalko),
za stanovanje št. 8 v 2. nadstropju v izmeri
80,73 m2, v stanovanjski hiši Prištinska 8,
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 10. 5. 2007

Dn 3871/2004
Os-14786/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bilke Mate, Cesta
27. aprila 11, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Brecelj in partnerji, d.n.o.-o.p.,
Dvoržakova 11a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 25, v 3.
nadstropju stavbe Kristanova 4, Ljubljana, z
identifikatorjem 110.E, vpisano pri podvložku št. 569/32, k.o. Poljansko predmestje,
dne 9. 2. 2007, pod opr. št. Dn 3871/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne in prodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 25, v 3. nadstropju stavbe v
večstanovanjski hiši na Kristanovi 4, Ljubljana, v izmeri 61,51 m2, s kletjo št. 25 v izmeri
1,78 m2, podvl. št. 569/32, k.o. Poljansko
predmestje, ki je bila dne 6. 7. 1966 sklenjena med Zavodom za zadružno gradnjo
SO Ljubljana (kot prodajalcem) in Metelko
Antonijo, Levar Ivanko ter Levar Alojzem
kot kupci,
– menjalne pogodbe o menjavi stanovanja št. 25, v 3. nadstropju stavbe v večstanovanjski hiši na Kristanovi 4, Ljubljana,
v izmeri 61,51 m2, s kletjo št. 25 v izmeri
1,78 m2, podvl. št. 569/32, k.o. Poljansko
predmestje, ki je bila dne 21. 6. 1976 sklenjena med Metelko Antonijo in Levar Ivanko
ter Bilko Mate.
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 11. 5. 2007
Dn 29037/2004
Os-15185/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gabrijele Drobne,
Vojkova cesta 77, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z identifikatorjem 120.E, vpisani v podvložek številka
1448/127, k.o. Brinje I, dne 19. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 29037/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3-ST-3
181/79 z dne 18. 6. 1979 in 1. dodatka h
kupni pogodbi z dne 23. 12. 1980, oba sklenjena med Giposs, Ljubljana, Dvoržakova 5
in Drobne Gabrijelo, Poklukarjeva 86, 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 17. 5. 2007
Dn 31152/2004
Os-15186/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kristine Semenič,
Bratovševa ploščad 24, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ident. št. 1734-1533-57, stanovanje št. 46 v
14. etaži, v objektu na naslovu Bratovševa
ploščad 24, Ljubljana, dne 20. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 31125/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 1503/91
z dne 20. 1. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana in Semenič Marinko.
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 17. 5. 2007
Dn 3365/2007
Os-15187/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektrovin d.o.o., Dom in vrt 25, Trbovlje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 51.E, vpisani v podvl. št. 2617/51,
k.o. Črnuče, dne 27. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 3365/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe med prodajalcem Energoinvest Tovarna transformatorjev – v stečaju in kupcem Silan Podjetje
za promet z nepremičninami d.o.o. z dne
21. 12. 1992,
– prodajne pogodbe med prodajalcem
Silan Podjetje za promet z nepremičninami
d.o.o. in kupcem Aldebaran d.d., finančna
družba d.d. z dne 14. 2. 1994,
– kupoprodajne pogodbe med prodajalcem Dadas, poslovni sistem d.d., kot pravnim naslednikom družbe Aldebaran d.d.
in kupcem Elektrovin d.o.o. z dne 11. 10.
1996.
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 15. 5. 2007
Dn 23077/2006
Os-15188/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Šibič,
Celovška 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v
podvl. št. 3798/14, k.o. Bežigrad, dne 17. 4.
2007, pod opr. št. Dn 23077/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. BS 2/1 KARE I 554/90, sklenjene med
SCT in Šibič Gordanom.
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 17. 5. 2007

Dn 29253/2006
Os-15189/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slobodana Veselinovića, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 67, na naslovu Brodarjev
trg 5, Ljubljana, z identifikatorjem 67.E, vpisano pri podvložku št. 1480/67, k.o. Moste,
dne 9. 2. 2007, pod opr. št. Dn 29253/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 55/81 z dne
5. 12. 1980, sklenjene med Staninvestom
Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Vlasto Grabeljšek, roj. Bergant, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana, za stanovanje št. 67, v
VI. nadstropju stanovanjske stolpnice v Ljubljana, Trg oktobrske revolucije 5, v izmeri
44,31 m2,
– prodajne pogodbe z dne 26. 11. 1984,
sklenjene med Vlasto Grabeljšek, roj. Bergant, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana
(kot prodajalko) in Stanimirjem Kuzmićem,
Grabovica, Kotor (kot kupcem), za stanovanje št. 67, v VI. nadstropju stanovanjske
stolpnice v Ljubljani, Trg oktobrske revolucije 5, v izmeri 44,31 m2,
– menjalne pogodbe z dne 15. 11. 1988,
sklenjene med Ano Nograšek, Obirska 27,
Ljubljana (kot prvopogodbeno stranko) in
Stanimirjem Kuzmićem, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana (kot drugpogodbeno
stranko), za stanovanje št. 67, v VI. nadstropju stanovanjske stolpnice v Ljubljani, Trg
oktobrske revolucije 5, v izmeri 44,31 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
Dn 17953/2005
Os-15190/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roberta Bakula, Vodnikova 2A, Domžale, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 4270/7, k.o. Vič, dne 20. 4.
2007, pod opr. št. Dn 17953/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 1225/64 z dne 14. 11. 1964, sklenjene
med Stanovanjskih skladom OBSk ter Bakula Franjom.
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 17. 5. 2007
Dn 10957/2004
Os-15191/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Kavčiča,
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Cesta v Podboršt 3, Ljubljana-Črnuče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2073/4, k.o. Stožice, dne
3. 4. 2007, pod opr. št. Dn 10957/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5.
1977, sklenjene med SGP Stavbenik Koper
in Mihelčič Matijem, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5.
1977, s katero je SGP Stavbenik Koper prodal stanovanje št. 4, v stanovanjskem bloku
Bratovševa ploščad št. 9, v 1. nad. na desni
strani, v izmeri 42 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, Mihelčič Matiju, roj. leta 1953,
Ljubljana, Bartovševa ploščad 9,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3.
1983, s katero je Mihelčič Matija, roj. leta
1953, prodal stanovanje št. 4, v stanovanjskem bloku Bratovševa ploščad št. 9, v 1.
nad. na desni strani, v izmeri 42 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, Frol Bojanu, roj.
leta 1956, Ljubljana, Majaronova 22,
– menjalne pogodbe z dne 10. 7. 1983, s
katero je Frol Bojan, roj. leta 1956, Ljubljana, Majaronova 22, svoje stanovanje št. 4,
v stanovanjskem bloku Bratovševa ploščad
št. 9, v 1. nad., zamenjal za dvosobno stanovanje št. 31, v mansardi stanovanjskega
bloka, Slamnikarska 21c, v Mengšu, last
Mihelčič Tomaža, ing. arch., roj. leta 1954,
Mengeš, Slamnikarska 21c,
– menjalne pogodbe z dne 14. 6. 1984,
s katero je Mihelčič Tomaža, ing. arch., roj.
leta 1954, Mengeš, Slamnikarska 21c, svoje stanovanje št. 4, v stanovanjskem bloku
Bratovševa ploščad št. 9, v 1. nad., zamenjal
za trisobno stanovanje št. 6, v 1. nad. stanovanjskega bloka Tabor št. 4, v Ljubljani, last
Kavčič Aleksandra, roj. leta 1959, Cesta v
Podboršt št. 3, Lj.-Črnuče, ki tako postane
lastnik enoinpolsobnega stanovanja št. 4, v
1. nad. v izmeri 45,75 m2, s shrambo št. 4
v kleti, v izmeri 1,80 m2, vse v stan. stavbi
Bratovševa ploščad 9.
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 17. 5. 2007
Dn 29278/2006
Os-15563/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nine Vintar,
Preglov trg 5, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 54, na naslovu Preglov trg 5, Ljubljana,
z identifikatorjem 54.E, vpisano pri podvl.
št. 2076/54, k.o. Slape, dne 9. 2. 2007, pod
opr. št. Dn 29278/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 72/83 z
dne 10. 1. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa
direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh.
(kot prodajalcem) in Jožetom Matjažem in
Tatjano Matjaž Vidmar (kot kupcema) za
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stanovanje št. 54, V. nadstropje v izmeri
82,49 m2, objekt A-22, lokacija MS 4/5 Fužine v Ljubljani,
– prodajne pogodbe z dne 12. 7. 1990,
sklenjene med Jožetom Matjažem, Sp. Rečica 52, Rečica ob Savinji (kot prodajalcem)
in Smiljom Mičičem, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana (kot kupcem) za stanovanje
št. 54, V. nadstropje v izmeri 82,49 m2, na
naslovu Leninov trg 5, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3.
1991, sklenjene med Smiljom Mičičem, Leninov trg 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Marjanom Vintarjem, Locnikarjeva 4, Ljubljana (kot kupcem), za stanovanje št. 54,
V. nadstropje v izmeri 82,49 m2, na naslovu
Leninov trg 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
Dn 15131/1998
Os-15570/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljubice Kolmačič, Celovška 264, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Tomaž Mihelčič, iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini parc. št. 432 in parc. št. 428, vpisani
v vložek št. 594, katastrska občina Dravlje,
dne 16. 2. 2007, pod opr. št. Dn 15131/1998,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 20 z dne 15. 11. 1993, sklenjene med
Iskra Delta v stečaju, Celovška 264, Ljubljana, ki jo zastopa stečajni upravitelj odv.
Srečko Jadek (kot prodajalcem) in ŠMV,
d.o.o., svetovalno podjetje, Dežno pri Podlehniku 2a, Podlehnik, ki jo zastopa direktor
Vlado Šprah (kot kupcem), za nepremičnino
parc. št. 432 in parc. št. 428, vpisani v vložek št. 594, katastrska občina 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
Dn 24690/2005
Os-15589/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Liberšar Matjaža, Ljubeljska cesta 25, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Bojan Klenovšek iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 31.E in kletnim prostorom z identifikatorjem 32.E, vpisanima v podvložek št. 4197/17, v katastrski
občini Zg. Šiška, dne 18. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 24690/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
–pogodbe o zamenjavi stanovanj z dne
18. 8. 1981, ki sta jo sklenila Čeh Marjan,
Ljubeljska 25, Ljubljana in Stoiljkovič Brati-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
slav, Ljubeljska 20, Ljubljana, za stanovanje
na naslovu Ljubeljska 25/I, v izmeri 63,13 m2
in drvarnico v izmeri 6,25 m2,
– menjalne pogodbe z dne 30. 6. 1993,
ki sta jo sklenila Matjaž Liberšar, Smrtnikova
4, Ljubljana in Bratislav Stoiljkovič, Vrhnika
48, Stari trg pri Ložu, za trisobno stanovanje
št. 23 v izmeri 63,3 m2, v 1. nadstropju, z
drvarnico v izmeri 6,25 m2, stanovanjskega bloka v Ljubljani, Ljubeljska cesta 25,
stoječega na zemljišču družbene lastnine
parc. št. 2112, vpisane v vl. št. 1835, k.o.
Zg. Šiška,
– aneksa k menjalni pogodbi z dne
11. 10. 1993, ki sta ga sklenila Matjaž Liberšar, Smrtnikova 4, Ljubljana in Bratislav
Stoiljkovič, Vrhnika 48, Stari trg pri Ložu, za
stanovanje na Ljubeljski 25/1 v Ljubljani, ki
je vpisano v zemljiški knjigi E/13, B XVII,
k.o. Zg. 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
Dn 26382/2006
Os-15591/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojza Zupančiča,
Klunova ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Andrej Slivnik iz Ljubljane, zaradi izbrisa stare hipoteke pri nepremičnini
parc. št. 508, k.o. Udmat, dne 16. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 26382/2006, izdalo sklep o
začetku postopka za izbris stare hipoteke
v znesku 96.000 YUD, vpisane na podlagi posojilne pogodbe z dne 17. 9. 1976, v
korist upnice Ljubljanske banke, Podružnica za kreditiranje, Ljubljana, vpisane pod
Dn št. 7363/1976.
Poziva se hipotekarno upnico oziroma
zastavnega upnika, ki je na hipoteki pridobil
nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku treh mesecev od objave tega
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču
nasprotujejo izbrisu stare hipoteke, ki je
predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
Dn 512/2007
Os-15183/07
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Olge Krečar, Vrhnika, Gradišče 19, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 15/78, sklenjene med SGP Igrad p.o. Vrhnika, kot prodajcem in Liko Vrhnika, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1.
1995, sklenjene med Matejem Cviklom, roj.
23. 12. 1961, Ljubljana, Gotska ulica 1, kot
prodajalcem ter Vilkom Kerinom, roj. 22. 11.
1961 in Zdenko Kerin, roj. 17. 7. 1960, oba
Ljubljana, Klemenova ulica 21, kot kupcema,
za vknjižbo lastninske pravice na premičnini
z oznako ident. št. 14.E (2002 1052 14), stanovanje št. 14, v 6. etaži, s shrambo št. 14,
v 1. etaži, Vrhnika, Gradišče 19, v izmeri
60,99 m2, vpisanem v podvl. št. 4182/15,
k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Olge Krečar, roj. 27. 8. 1946, Vrhnika,
Gradišče 19.

Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe št. 15/78
in kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1.
1995 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 5. 2007
Dn 895/2007
Os-15184/07
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Ignaca Blatnika, Škofljica, Lavrica, Selska
46, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 4. 4. 1979, sklenjene med Markom
Oblakom, roj. 25. 4. 1953 in Jožico Oblak,
roj. 7. 4. 1958, kot prodajalcema ter Ignacijem Blatnikom, Lavrica, Selška 46, kot
kupcem, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini z oznako ident. št. 9.E
(2002 1810 9), poslovni prostor – lokal
z oznako D v pritličju, Vrhnika, Vrtnarija
3, v izmeri 26,85 m2, vpisanem v podvl.
št. 3948/10, k.o. Vrhnika, last splošnega
ljudskega premoženja v uporabi Gradbenega podjetja Grosuplje d.d., Grosuplje,
Taborska cesta 13.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ignaca Blatnika, roj. 24. 2. 1952,
Škofljica, Lavrica, Selska ulica 46.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini prodajne pogodbe z dne 4. 4.
1979 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 5. 2007

Amortizacije
N 724/2007
Os-14917/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na pred
log Ferjančič Majde iz Maribora, Šercerjevih
brigad 22, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih od A-544 do A‑546, KRS
Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60‑dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 229/2004
Os-16995/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic, Zavarovalna
družba d.d. Koper, PE Kranj, Kidričeva ul.
2, Kranj, proti toženi stranki Milovanu Brboroviću, Delavska ul. 26, Kranj, zaradi plačila
250,35 EUR (59.994 SIT) postavilo tožencu
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začasno zastopnico, odvetnico Ireno Ahačič, Britof 292, Kranj. Začasna zastopnica
bo zastopala toženca v postopku, vse dokler
toženec 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 31. 5. 2007
I Pl 500/2004
Rg-15620/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Mateji Resnik v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Jožetu Bukšku, neznanega naslova
(v tožbi Plečnikova ulica 8, Maribor), zaradi
plačila 3.640,15 EUR (872.325 SIT) s pp,
dne 15. 5. 2007 sklenilo:
toženi stranki Jožetu Bukšku se v zadevi
I Pl 500/2004, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Medved Andrejo, Slovenska cesta
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2007
In 06/00276
Os-14651/07
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika Sipro, stanovanjsko podjetje
d.o.o., Pečnikova 1, Žalec, proti dolžnikoma 1. Ivanu Petku in 2. Katarini Petek, oba
stanujoča Petrovče 33, Petrovče, zaradi izterjave 127,19 EUR (prej 30.481,90 SIT) s
pp, sklenilo:
dolžnikoma se postavi začasna zastopnica Karmen Orter Divjak, odvetnica v Žalcu.
Začasna zastopnica ima v izvršilnem postopku opr. št. In 06/00276 vse pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dolžnika ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem ozi-
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roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 12. 4. 2007

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice za posebne
primere ter na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 5. 2007

Oklici dedičem

D 382/2006
Os-16043/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Vučina Janezu, sinu Janeza, upokojencu, rojenem 9. 6.
1934, Slovencu, razvezanem, nazadnje
stalno stan. Sv. Ema 22, Podčetrtek, umrlem dne 18. 11. 2006, sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Vučina Janezu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Vučina Janezu se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Vučina Janezu se postavi Veronika
Kitak, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 3. 2007

D 366/2005
Os-10835/07
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Ogorevcu, rojenem 1. 11. 1911, nazadnje
stanujočem Creska 2, Zagreb, Republika
Hrvaška.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Ivanu Ogorevcu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 4. 2007
D 376/2006
Os-16044/07
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu
je v teku zapuščinski postopek po pokojni
Angeli Lesičnik, roj. 17. 5. 1909, nazadnje
stanujoči Celjska cesta 7, Slovenj Gradec,
ki je umrla 15. 6. 2006.
Zapustnica je glede dela svojega premoženja napravila oporoko, po kateri je
edini oporočni dedič zap. vnuk Jože Lesičnik, roj. 31. 3. 1967, kot zakonita dediča pa
prideta v poštev zap. hči Ana Pleterski, roj.
31. 3. 1967 in zap. sin Jože Lesničnik, roj.
14. 8. 1939. Ker je prebivališče zakonitega
dediča Jožeta Lesničnika, roj. 14. 8. 1939,
neznano, ga sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva, da se priglasi sodišču v enem letu od objave tega
oglasa.
Zap. sinu Jožetu Lesničniku, roj. 14. 8.
1939, je postavljena skrbnica za posebne
primere Marjana Meža, stan. Šmartno 197,
Šmartno pri Slovenj Gradcu. Začasni skrbnik zapuščine pa je zap. vnuk Jože Lesičnik,
roj. 31. 3. 1967.

D 8/2006
Os-16184/07
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu teče
zapuščinski postopek po pokojnem Hermanu Ševalu, sinu Jožefa, rojenem 27. 9.
1941, stalno bivajočem Idrsko 108, ki je umrl
30. 12. 2005.
Kot njegov zakoniti dedič pride v poštev
tudi brat Izidor Ševal, roj. 15. 11. 1933, čigar
zadnje znano stalno bivališče je bilo Idrsko
108, sedaj pa je neznanega bivališča.
Sodišče poziva navedenega dediča, da
se priglasi tukajšnjemu sodišču ali skrbnici
za poseben primer Kristini Šturm Leban, pri
Centru za socialno delo v Tolminu v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica dedič ne bo zglasil, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 5. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 900/2007
Rg-15597/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenika za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Farmin – Orion podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Velenje, Šaleška 2/c, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 20. 4. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Škrubej Urošu, stan. Lokovica 8/a, Šoštanj,
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 1020/2007
Rg-16385/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenice za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba ANGP, gradbeništvo, prevozi,
storitve, d.o.o. Ljubečna, Začret 42, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 25. 5. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenici
Grušovnik Mojci, stan. Začret 42, Ljubečna,
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 25. 5. 2007
Srg 269/2007
Rg-10474/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Gostinstvo Klokić, d.o.o., Cankarjeva ulica 8, 6230 Postojna, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/7408/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenika z dne 12. 2. 2007.
Družbenik Redjo Klokić iz Postojne, Cankarjeva ulica 8, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
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 5. 4. 2007

Srg 590/2007
Rg-13446/07
Družba M & J Marn in Janjič, trgovina,
servis, prodaja in inženiring, d.n.o., s sedežem Slovenski trg 8, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/05910/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Janjič Dušan, Kunaverjeva 4,
1000 Ljubljana in Marn Iztok, Hrastje 62,
4000 Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 4. 2007

Edini družbenik družbe je Marko Majcen, Maroltova 9, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
edinega 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 26. 1. 2007

Srg 04578/2006
Rg-13632/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Iscrarail, transportni sistemi, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
cesta 1, ki jo zastopa notarka Nada Kumar
iz Ljubljane, objavlja sklep:
Iscrarail, transportni sistemi, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska cesta 1, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je GFV Gesellschaft fur Verkehrssysteme MbH, Planen-Steuern-Uberwachen, Berlin, Markgrafendamm 24, Haus
18, 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 4. 5. 2006

Srg 3535/2007
Rg-11794/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe ŠAR trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, Hradeckega 84,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Sikošek Jože,
objavlja sklep:
ŠAR trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Hradeckega 84, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bilali Gzim, Hradeckega
84, Ljubljana in Bilalli Zeqir, Kristanova ulica 10, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2007

Srg 00555/2007
Rg-5369/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Dunča
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55, ki
ga zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja
sklep:
družba Dunča, trgovina in storitve
d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33365/00, matična številka
5885981, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu edinega družbenika z dne 20. 12.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Srg 4242/2007
Rg-14492/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tihić Commerce,
družba za trgovino in posredovanje, k.d.,
Chengdujska 16, Ljubljana, objavlja sklep:
Tihić Commerce, družba za trgovino
in posredovanje, k.d., Chengdujska 16,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine dne 20. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Tihić Alma, Vuka Karadžića 14, Bosanski Šamac in Tihić Pašaga, Vuka Karadžića 14, Bosanski Šamac,
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ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh 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 5018/2007
Rg-15785/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe
M-ART, Žertuš in Dežan d.n.o., Koseskega
3a, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
M-ART, Žertuš in Dežan podjetje za idejno oblikovanje d.n.o., Koseskega 3a, Ljubljana, reg. št. vl. 1/09563/00, matična številka
5477727, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 8. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenici sta Mirjam Žertuš in Marjetka
Dežan, obe Celovška cesta 482, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na zgoraj navedeni družbenici, in sicer vsaki
eno polovico.
Zoper sklep družbenic 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 vložita
družbenici, 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 23. 5. 2007

Srg 5113/2007
Rg-16047/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra VNC, varnostno
nadzorni center, d.o.o., Koprska 96, 1000
Ljubljana, objavlja sklep:
družba VNC, varnostno nadzorni center, d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je VTZ d.o.o., Koprska 96,
1000 Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh 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 5114/2007
Rg-16048/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra KIRP, storitve
in trgovina, d.o.o., Cesta dveh cesarjev
108/E, 1000 Ljubljana, objavlja sklep:
družba KIRP, storitve in trgovina,
d.o.o., Cesta dveh cesarjev 108/E, 1000
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 4.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Alitović Marjan in Alitović Rade, oba Cesta dveh cesarjev 108/E,
1000 Ljubljana, ki prevzemata obveznost

Št.

55 / 22. 6. 2007 /

Stran

4987

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 334/2007
Rg-15610/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Okes okulistika
d.o.o. Metlika, Naselje Borisa Kidriča 1,
objavlja sklep:
družba Okes okulistika d.o.o. Metlika, Naselje Borisa Kidriča 1, vpisana na
reg. vl. št. 1-03980/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj in edini družbenik je Emil
Skrt, Zagreb, Galovićeva 10, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000,00 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 2,100.000,00
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Skrt Emila, Zagreb, Galovićeva 10.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 2007

Stran

4988 /

Št.

55 / 22. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Aničić Nebojša, Kajuhova ulica 034A,
Ljubljana, potni list, št. PB0035034, izdala
UE Ljubljana. gnk‑262361
Antončič Franc, Lipa pri Frankolovem
039, Frankolovo, potni list, št. P01157179,
izdala UE Celje. gny‑262347
Antonić Dalibor, Goričane 068, Medvode,
potni list, št. P00899703, izdala UE Ljubljana.
gnv‑262350
Artinger Štefanija, Bezjakova ulica 113,
Limbuš, potni list, št. P00257893, izdala UE
Maribor. gnf‑262366
Božnar Helena, Pri nadvozu 004,
Grosuplje, potni list, št. P00986614, izdala
UE Grosuplje. gnp‑262631
Budkovič Andrej, Kidričeva cesta 025,
Kranj, potni list, št. P00310754, izdala UE
Kranj. gny‑262372
Černe Eva, Cankarjeva ulica 038,
Radovljica, potni list, št. P00320360, izdala
UE Radovljica. gnz‑262371
Ćehić Semira, Zaloška cesta 216A,
Ljubljana, potni list, št. P00917711, izdala
UE Ljubljana. gnx‑262373
Dular Damijan, Belokranjska cesta 051,
Novo mesto, potni list, št. P00051001, izdala
UE Novo mesto. gnb‑262345
Đorđić Mitar, Janševa ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00070616, izdala
UE Ljubljana. gno‑262632
Eferl Miran, Pesnica pri Mariboru
064A, Pesnica pri Mariboru, potni list,
št. P00341144, izdala UE Pesnica.
gnm‑262634
Fidler Franc, Kašova ulica 012, Vojnik,
potni list, št. P00119041, izdala UE Celje.
gns‑262353
Haler Ferdinand, Dobriša vas 067,
Petrovče, potni list, št. P00001927, izdala
UE Žalec. gnh‑262364
Hraš Aleš, Lackova cesta 251, Limbuš,
potni list, št. P00621704, izdala UE Maribor.
gnv‑262625
Ignjatović Stevan, Cankarjeva ulica 015,
Brežice, potni list, št. P00352558, izdala UE
Brežice. gnz‑262346
Jeftić Veselin, Panonska ulica 004,
Maribor, potni list, št. P01112418, izdala UE
Maribor. gnc‑262344
Jerman Matjaž, Pot na Brido 001, Ankaran
- Ancarano, potni list, št. P00302807, izdala
UE Koper. gnt‑262627
Jović Jessica, Vodnikova cesta 013,
Ljubljana, potni list, št. P00704149, izdala
UE Ljubljana. gnp‑262356
Kavčič Andrejina, Gradišče nad Prvačino
007A, Renče, potni list, št. P00580299,
izdala UE Nova Gorica. gnl‑262635
Kogelnik Tajana, Cesta železarjev 032,
Jesenice, potni list, št. P00836412, izdala
UE Jesenice. gnf‑262341
Konič Anica, Tureli 049, Renče, potni
list, št. P00951899, izdala UE Nova Gorica.
gni‑262638

Kosi Danilo, Dekani 058, Dekani, potni
list, št. P00231830, izdala UE Koper.
gnh‑262639
Kosi Gregor, Smetanova ulica 040,
Maribor, potni list, št. P01117312, izdala UE
Maribor. gnd‑262368
Kosmač Damijana, Štefetova ulica 015A,
Šenčur, potni list, št. P00278373, izdala UE
Kranj. gns‑262628
Košak Boštjan, Gorazdova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00959948, izdala
UE Ljubljana. gnw‑262374
Kožar Barbara, Cikava 041, Grosuplje,
potni list, št. P00870728, izdala UE
Ljubljana. gnf‑262641
Krepek Iztok, Borštnikova ulica 108,
Maribor, potni list, št. P00723641, izdala UE
Maribor. gnw‑262624
Križovnik Robert, Gozdarska cesta 165,
Mislinja, potni list, št. P00002734, izdala UE
Slovenj Gradec. gnm‑262359
Lampič Tess, Vrtna ulica 009, Rakek,
potni list, št. P00698472, izdala UE Cerknica.
gnr‑262354
Lipovača Fadil, Kersnikova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00960234, izdala
UE Ljubljana. gnv‑262375
Magdič Sanja, Smetanova ulica 040,
Maribor, potni list, št. PB0006747, izdala
UE Logatec. gng‑262365
Maselj Irena, Cesta v Zajčjo dobravo
018B, Ljubljana - Polje, potni list, št.
P00296090,
izdala
UE
Ljubljana.
gnr‑262629
Matišić Jerko, Zgornji Jakobski Dol 072,
Jakobski dol, potni list, št. P00211914, izdala
UE Pesnica. gnc‑262369
Mijoč Ivan, Kersnikova cesta 023,
Velenje, potni list, št. P00064568, izdala UE
Velenje. gnk‑262636
Miklavič Urban, Brodarjev trg 010,
Ljubljana, potni list, št. PB0011494, izdala
UE Ljubljana. gnt‑262352
Miksić Mirjana, Robičeva ulica 031,
Limbuš, potni list, št. P01022885, izdala UE
Maribor. gnn‑262633
Milanović Darko, Šegova ulica 008, Novo
mesto, potni list, št. P00045334, izdala UE
Novo mesto. gno‑262357
Mohorič Iztok, Kamna Gorica 042,
Kamna Gorica, potni list, št. P00695039,
izdala UE Radovljica. gng‑262340
Norbert Fred, Ulica Staneta Rozmana
014, Črnomelj, potni list, št. PB0046087,
izdala UE Črnomelj. gnj‑262362
Papež Gregor, Zavetiška ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00244788, izdala
UE Ljubljana. gni‑262363
Paradižnik Vesna, Dekani 058, Dekani,
potni list, št. P00231829, izdala UE Koper.
gng‑262640
Petan Martina, Ulica Milana Bajca 020,
Vipava, potni list, št. P01029326, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnq‑262630
Putrih Maša, Drameljšek 028, Bizeljsko,
potni list, št. P00996595, izdala UE Brežice.
gnu‑262626
Resman Vanja, Prvomajska ulica 007,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P01026346,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnn‑262358

Rožič Matej, Kovorska cesta 057, Tržič,
potni list, št. P00892070, izdala UE Tržič.
gne‑262367
Skalar Domen, Glavni trg 024, Kranj,
potni list, št. P00745939, izdala UE Kranj.
gnd‑262343
Šaloven Ratajc Darinka, Knafelčeva
ulica 026, Maribor, potni list, št. P00245922,
izdala UE Maribor. gnj‑262637
Šumar Šefik, Kanižarica 014A, Črnomelj,
potni list, št. P00481121, izdala UE Črnomelj.
gnx‑262623
Švencbir Andrej, Efenkova ulica 002,
Žalec, potni list, št. P00519630, izdala UE
Celje. gnl‑262360
Teršek Zdravko, Olševek 030A, Preddvor,
potni list, št. P00609533, izdala UE Kranj.
gne‑262342
Tetičkovič Vesna, Jenkova cesta 015,
Velenje, potni list, št. P00990353, izdala UE
Velenje. gni‑262338
Tonin Anton, Zalaznikova ulica 016,
Ljubljana, potni list, št. P00579167, izdala
UE Ljubljana. gnu‑262351
Toplak Štefan, Lipovci 257, Beltinci,
potni list, št. P00670361, izdala UE Murska
Sobota. gnb‑262370
Visočnik Aleksandra, Krčevina pri
Vurbergu 009, Ptuj, potni list, št. P01099265,
izdala UE Ptuj. gnh‑262339
Vreček Alenka, Visoko 058, Visoko,
potni list, št. P00845703, izdala UE Kranj.
gnq‑262355
Zalokar Ina, Pot na Armes 029, Senovo,
potni list, št. P00933178, izdala UE Krško.
gnw‑262349
Žetko Ivan, Ulica Slavka Gruma 086,
Novo mesto, potni list, št. P00006878, izdala
UE Novo mesto. gnt‑262377
Žetko Renata, Ulica Slavka Gruma 086,
Novo mesto, potni list, št. P00006880, izdala
UE Novo mesto. gnu‑262376
Žnidaršič Janez, Unec 032B, Rakek,
potni list, št. P01178616, izdala UE Cerknica.
gnx‑262348

Osebne izkaznice preklicujejo
Agić Aljoša, Bezenškova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002037820.
gny‑262272
Akrapović Slavojka, Rožna dolina , Cesta
VIII/10a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001850929. gni‑262513
Alič Matic, Rakovnik 96, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001664940. gnw‑262399
Apostolovič Elizabeta, Krekova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001436600.
gny‑262072
Baligač Ciril, Ob Curnovcu 12, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 1832534.
gnd‑262418
Bastič Alen, Borštnikova ulica 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000981831.
gns‑262053
Bastič Maša, Borštnikova ulica 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002031791.
gnr‑262054
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Belaj Miha, Šmiklavž 23, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 002166628. gnh‑262114
Berginc Jožefa, Frankovo naselje
76, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000520365. gnp‑262456
Besednjak Marija, Ulica Ivana Suliča
16/b, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001026607. gnm‑262459
Bešič Zehra, Štihova ulica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000817417.
gnz‑262521
Blatnik Karol, Sela pri Dol. Toplicah 77,
Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001234422. gnu‑262601
Bohak Ljudmila, Hotinjska cesta 107,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001258102.
gns‑262028
Boštjančič
Lara,
Hrenovice
23,
Postojna, osebno izkaznico, št. 002063341.
gne‑262492
Božič Alojzij, Apnenik pri Velikem Trnu
10, Krško, osebno izkaznico, št. 001834049.
gnn‑262533
Božič Andrej, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001929322.
gng‑262465
Božič Jerneja, Ob Težki vodi 72, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000843351.
gns‑262153
Božić Toma, Cankarjeva ulica 1,
Krško, osebno izkaznico, št. 000753431.
gnx‑262173
Božinovič Ivica, Čateška ulica 30, Čatež
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000702242.
gnq‑262180
Bradeško Žan, Gabrje 42/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001684509.
gnl‑262510
Bregar Miha, Storžiška ulica 22,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001518571.
gni‑262088
Breznikar David, Ulica XXXI. divizije 46,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000313288.
gnk‑262086
Brezovnik Nadja, Tomšičeva ulica 39,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001973921. gnq‑262430
Brmež Frančiška, Črtomirova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000612297.
gnd‑262518
Brvar Gregor, Na zelenici 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 001105312. gnq‑262030
Budak Mario, Seča 77, Piran - Pirano,
osebno
izkaznico,
št.
000637240.
gnd‑262043
Budna Mirko, Kališovec 1, Krško, osebno
izkaznico, št. 001845322. gnp‑262531
Bukovič Radovan, Slap 40, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000706776.
gnz‑262546
Burgar Damjana, Rumanja vas 41, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000835061.
gnr‑262154
Cafuta Gorazd, Spodnja Polskava 309,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000417290. gnr‑262508
Cigler Mastnak Irma, Kajuhova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000147895.
gnv‑262450
Cipot Denis, Dobrovnik 280, Dobrovnik Dobronak, osebno izkaznico, št. 001766818.
gnb‑262595
Čepin Robi, Tovsto 20, Laško, osebno
izkaznico, št. 001642515. gny‑262172
Črnivec Borut, Vurnikova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000824871.
gnk‑262261
Dajčman Viktorija, Spodnja Voličina 114,
Voličina, osebno izkaznico, št. 001512493.
gnc‑262169

Dedić Zoran, Zavoda 9, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
001517259.
gnt‑262152
Dernovšek Breda, Zadobrova 39/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000203338.
gno‑262032
Dobovšek Matej, Sidraž 10, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001807493. gni‑262463
Dodič Matjaž, Krožna cesta 63, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001022571. gnp‑262481
Dokler Marko, Pod lipami 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 000115381. gnp‑262031
Dovžan Irena, Blejska cesta 4,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000875286.
gnk‑262486
Draksler Marija Dezire, Trubarjeva ulica
38, Celje, osebno izkaznico, št. 001421413.
gny‑262447
Dreisibner Igor, Kopivnik 3/L, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001650744.
gnu‑262226
Erjavec Jan, Ljubljanska cesta 106,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001355330.
gnn‑262183
Erman Mateja, Žitence 45, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001837267.
gnb‑262170
Frankovič Mateja, Lokev 82, Lokev,
osebno
izkaznico,
št.
000327076.
gns‑262178
Gabrovšek Marija, Pot v Močilnik 10,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000577314.
gnf‑262191
Gagović Zorka, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000580885.
gnw‑262524
Gale Roman, Polje, Cesta XXX/24A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000826201.
gnb‑262545
Gaspeti Mitja, Senožeti 45/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001821983.
gnd‑262268
Gaspeti Nina, Senožeti 45/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001821987.
gnf‑262270
Gimpelj Marija, Rodine 22, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000967561.
gnr‑262079
Goričan Branka, Pesnica 14, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001531690.
gnr‑262454
Grabnar Suzana, Mali Kal 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000931218.
gnt‑262602
Grabrijan Andreja, Golek 13, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000247412.
gnt‑262402
Gradišnik Klemen, Krčevina pri Vulbergu
88/b, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001405741.
gnb‑262420
Gregor Blanka, Ulica Alme Vivoda 7, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 002112575.
gnh‑262539
Gregorič Domen, Dobrava pri Škocjanu
55, Škocjan, osebno izkaznico, št.
001796202. gnw‑262599
Gregorič Valentin, Zalošče 1, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002112554.
gnj‑262187
Gregorin Frančiška, Kamnogoriška
cesta 51, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001113574. gno‑262257
Grobelnik Andraž, Spodnja Polskava
177/a, Zgornja Polskava, osebno izkaznico,
št. 002000202. gno‑262507
Grobnik Franc, Nasova 26, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000702617.
gnq‑262580
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Gruden Igor, Zlati Rep 2, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
001724686.
gni‑262163
Gunzek Miran, Tekavčeva cesta 17,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001047844.
gnr‑262579
Haler Cirila, Dobriša vas 67, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001054951.
gnd‑262493
Haler Ferdinand, Dobriša vas 67,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000791601.
gnc‑262494
Herega Fredi, Frankolovska ulica 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001164068.
gnc‑262469
Hiti Manjula, Štihova ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000090663.
gnh‑262514
Hlavaty Jan, Trdinova ulica 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001199439.
gnq‑262155
Hlebec Ana Eva, Nazorjeva ulica 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000834059.
gnm‑262084
Hojnik Sonja, Prisojna ulica 51,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000719253.
gnp‑262056
Homan Vladimir, Trg svobode 14/a,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000433673. gnw‑262499
Horvat Tibor, Gorica 59, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000822278.
gnb‑262495
Hribar Zoran, Vrhpolje pri Kamniku 243,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001355867.
gnx‑262498
Hunjadi Vajksler Jasmina, Lackova
cesta 48, Maribor, osebno izkaznico, št.
001928703. gny‑262472
Hutar Krajina Branka, Razgledna pot 20,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001443667.
gnh‑262414
Intihar Robert, Rakitna 31, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000668140.
gne‑262517
Iternička Tatjana, Adamičeva ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 002059219.
gnu‑262451
Ivanetič Branko, Viška cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001829896.
gnp‑262256
Jager Mihaela, Trubarjeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 001406757.
gnr‑262029
Jamnik Marjetka, Cesta na Barju 86,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001327339.
gnc‑262519
Janc Meta, Cesta bratov Stražišarjev 9,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001201880.
gng‑262415
Janežič Milena, Polje, Cesta XXX/5a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
002098173. gnx‑262248
Jelušič Peter, Stantetova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000495947.
gnv‑262475
Jeras Branko, Okrog pri Motniku 6/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000785195.
gnk‑262186
Jurič Nika, Pokoše 19/b, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001886412.
gnd‑262643
Klopčič Janez, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001587627.
gny‑262276
Kocjančič Erik, Dol pri Hrastovljah 6,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001770819. gnq‑262480
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Kočevar Erik, Bračičeva ulica 2,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001458714.
gnc‑262219
Kočevar Petra, Topniška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000095200.
gnn‑262258
Kokol Danijel, Lipa 8, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001192005.
gni‑262438
Končar Jana, Pot v Podgorje 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001197882.
gnl‑262264
Konečnik Simon, Mali Vrh 19/c,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001844037.
gnu‑262326
Koren Elizabeta, Lackova cesta 43/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000083295.
gnq‑262055
Korenika Gregor, Korte 1/a, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 001571684.
gnj‑262537
Korošec Darja, Poljska pot 11, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000064904.
gnw‑262049
Korošec Stanislav, Spodnje Starnice 7,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001523693. gns‑262078
Korošec Vlasta, Viška cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002047591.
gns‑262278
Korpar Jerica, Kosarjeva ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000526476.
gni‑262063
Kosmač Miran, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001967995.
gny‑262247
Košir Ignac, Zgornje Jezersko 102/b,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico, št.
000329002. gnc‑262644
Kovačević Danijel, Polje 373, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001925601.
gnx‑262273
Kovačič Nina, Ulica Sergeja Mašere 3,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000894278. gnf‑262041
Kralj Helena, radizel, Ulica Milke Volk 61,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000948947.
gnw‑262424
Kralj Uroš, Golek 13, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001790437. gns‑262403
Krapež Jana, Cesta 35/c, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000951357.
gny‑262547
Kravos Zoran, Cesta 92, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001120016.
gnx‑262548
Kregar Marjan, Marčenkova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000159745.
gnr‑262279
Krištof Rovšek Nataša, Mali kal 4, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001742536.
gns‑262603
Krumpačnik Antonija, Cesta v Rastke
86, Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
000157657. gnb‑262220
Lamovšek Bojana, Justinova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000656963.
gnv‑262400
Lapajne Stanislava, Levarjeva ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000189503.
gnb‑262520
Lazar Dušan, Gortanova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000752639.
gnu‑262526
Lazar Jadranka, Velika Nedelja 10/
d, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št.
000299209. gnv‑262075
Lazar Marjeta, Na jasi 11, Bled, osebno
izkaznico, št. 001797350. gnj‑262487
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Lepetić Milan, Klanjškova ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 001238271.
gnt‑262452
Letnik Nada, Ulica Malči Beličeve 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000776644.
gnv‑262525
Lunar Marija, Kanižarica 11, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000596945.
gnr‑262404
Majdič Katarina, Kerenčičev trg 5,
Ormož, osebno izkaznico, št. 002120869.
gnb‑262445
Malenšek Anton, Stara cesta 20,
Semič, osebno izkaznico, št. 001304801.
gnu‑262076
Marinič Simon, Vedrijan 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001311880.
gne‑262392
Marković Saška, Smetanova ulica 54,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000811329.
gnt‑262052
Marn Andraž, Novi log 21, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000305386.
gnf‑262166
Maroh Frančiška, Ulica heroja Tomšiča
9/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
000386838. gnj‑262062
Maršič Črt, Gorenje 94, Stara Cerkev,
osebno
izkaznico,
št.
002119242.
gny‑262597
Matijaš Danilo, Groharjeva ulica 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000160754.
gnp‑262185
Mavrič Marjan, Kozana 49, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000267516.
gne‑262467
Medja Joža, Planinska ceszta 11,
Bled, osebno izkaznico, št. 001526026.
gnu‑262051
Medved Danijel, Pot na grad 1,
Laško, osebno izkaznico, št. 001259610.
gnj‑262337
Medved Polonca, Staretova ulica 34,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000731925.
gnk‑262461
Meke Terezija, Lapajnetova ulica 8,
Krško, osebno izkaznico, št. 000626727.
gno‑262532
Miklavič Urban, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002057692.
gnf‑262516
Miljanović Ivo, Kogojeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000311438.
gnf‑262266
Milost Uroš, Ulica Gradnikove brigade
17, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001899273. gnn‑262458
Močnik Valentina, Seča 171, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 001945930.
gnt‑262477
Morgan Vanesa, Grintovec 1/b, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001942328. gno‑262482
Motoh Frančiška, Čopova ulica 23,
Celje, osebno izkaznico, št. 000015317.
gnw‑262449
Mravlje Oskar, Gubčeva ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000515095.
gnh‑262464
Munič Drago, Obrežje 40/a, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000249938.
gnf‑262466
Nastran Janez, Njivica 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000911971. gng‑262090
Nemeček Boris, Reteče 57, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002097289.
gno‑262407
Novak Helena, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000760945.
gnv‑262250

Novoselec Mateja, Zoisova ulica 44,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001441053. gnl‑262485
Oder Branko, Gozdarska cesta 160,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 000786624.
gnr‑262429
Okorn Ivan, Gradišnikova 22, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001129152.
gng‑262190
Ostervuh Jure, Ravne 172/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
002002262.
gnf‑262441
Paliska Nik, Lipipka cesta 22, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
002112161.
gnt‑262177
Pangrič Darja, Kidričeva cesta 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001438272.
gnj‑262087
Pečar Valentina, Bazoviška cesta 7/a,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001418978.
gnr‑262179
Pečarič Denis, Pobegi, Cesta I. istrske
brigade 39, Koper - Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001757653. gnn‑262033
Penko Tomaž, Ulica Pohorskega
bataljona 125, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000364220. gns‑262528
Petaver Sonja, Mašerova ulica 7, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 001312163.
gnr‑262479
Peternel Anton, Letališka ulica 10,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000028488.
gnv‑262050
Peternelj Klavdija, Rakovniška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001256547.
gng‑262265
Petrena Stanislava, Krčevina pri Vulbergu
5/f, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000167788.
gnn‑262083
Petrovič Aleš, Prvenci 16, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001511415. gni‑262588
Petrović Rade, Gradišnikova ulica 18,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000015516.
gnd‑262193
Planinc Marija, Liminjanska cesta 63,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000501084. gnl‑262560
Plešivčnik Milan, Ozka ulica 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000238918.
gnf‑262541
Porenta Brigita, Virmaše 198, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001202491.
gnq‑262080
Posl Marija, Tuncovec 2/b, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001243062.
gnp‑262581
Potis Franček, Linhartova ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000352508.
gnb‑262070
Potočnik Marija, Podgaj 22, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001519622.
gnp‑262431
Povšnar Nevenka, Cesta Borisa Kidriča
2/a, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000400335. gnn‑262108
Povšnar Vili, Cesta Borisa Kidriča
2/a, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001065916. gnh‑262489
Predik Jernej, Zgornji Duplek 140/a,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
002027996. gnb‑262470
Premzl Denis, Ulica Staneta Severja 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000840966.
gnu‑262476
Pretnar
Oblak,
Podsmreka
6/g,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001852833.
gnr‑262329
Prinčič Maša, Ravenska pot 45,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000985481.
gny‑262522
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Pristopec Tomaž, Čatež 37, Čatež ob
Savi, osebno izkaznico, št. 002065629.
gnj‑262162
Pristovnik Drago, Škalce 1/c, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001551791.
gnh‑262439
Privšek Bojana, Puškinova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001807475.
gnz‑262471
Puklavec Anej, Senešci 39, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
002002642.
gnz‑262446
Pungartnik Branko, Polana 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000824930.
gnv‑262425
Rabič Franc, Delavska ulica 14/a,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 000608109.
gnf‑262416
Raščan Smiljana, Domanjševci 17,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001494283. gny‑262497
Rataj Andreja, Kajuhova ulica 3/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002060513.
gnx‑262473
Resnik Mojca, Mrčna sela 35, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
002093484.
gnl‑262535
Rihtar Zoran, Ihan, Dragarjeva ulica 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000352132.
gnm‑262184
Roškar Franc, Placar 67, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000720931. gnl‑262435
Roze Marko, Mihalovci 8, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001683346. gnw‑262074
Rožmarin Matej, Ulica Veljka Vlahoviča
31, Maribor, osebno izkaznico, št.
001192120. gnz‑262071
Rupelj Andrej, Trebinjska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000253391.
gnz‑262271
Rus Marija Dušana, Kurirska pot 12,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 000553604. gnl‑262085
Selšek Alen, Sp. Rečica 18, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000097247.
gnf‑262116
Sitar Martina, Gubčeva ulica 6, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001676350. gnz‑262171
Skubic Ana, Meniška vas 38, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 00492759.
gnv‑262600
Slak Marija, Zgornje Bitnje 168/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000753384.
gnj‑262462
Slavič Anica, Grabe pri Ljutomeru 1,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001940482.
gnr‑262529
Slokar Lija, Ulica Borisa Kalina 69,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001320229.
gni‑262188
Sluga Maja, Dolenja Brezovica 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002064126.
gnx‑262598
Smrdel Marjan, Koseskega ulica 41,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001857006.
gng‑262065
Sodnik Olga, Knezova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329215.
gni‑262263
Sovič Gunter, Vinarje 19, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000142527. gnx‑262073
Stopar Mihaela, Jurčkova cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002092165.
gnw‑262249
Svenšek Rok, Ljubljanska ulica 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001698087.
gnw‑262474

Šajnović Franjo, Jakčeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000567735.
gnj‑262262
Šarenac Tomislav, Stritarjeva ulica 37,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001924573.
gnu‑262426
Ščap Štefan, Velika Cikava 21, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000075767.
gnp‑262156
Šegula Janez, Groharjeva pot 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001838544.
gno‑262082
Šifrer Bor, Francarija 28, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001352360.
gnl‑262460
Šifrer Janez, Prištinska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001870195.
gnt‑262277
Šket Irena, Ob gozdu 8, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001815740. gnh‑262064
Škofic Marija, Podlimbarskega ulica 47/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000023162.
gnk‑262511
Škofic Zagoričnik Jakob, Gregorčičeva
ulica 33, Piran - Pirano, osebno izkaznico,
št. 002064696. gns‑262478
Škraba Alojzija Slavica, Malnarjeva
ulica 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001337374. gng‑262515
Škvor Zorko, Bertokova ulica 13,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
001005991. gnm‑262034
Šuen Marjetka, Dornava 60, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
001848080.
gnz‑262421
Šumer Dobrina, Cesta na Zlato polje 9,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 001332233.
gni‑262488
Tadič Metka, Breg 22/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001019510. gnk‑262586
Tajnšek Adis, Podgora 38/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000673748.
gnr‑262104
Todić Ljubinka, Steletova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000159619.
gnx‑262523
Tomazin Nina, Klanec 14, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001675009.
gnw‑262099
Tomažin Sonja, Straža pri Raki 30,
Raka, osebno izkaznico, št. 000649255.
gnw‑262174
Tominec Marko, Idrijski Log 3, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
001313577.
gns‑262453
Tretjak Ema, Sejmišče 36, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
000522557.
gng‑262540
Triglav Zoran, Spodnji kraj 19, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
000955853.
gnv‑262500
Tršan Stana, Klunova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000515258.
gnt‑262527
Turk Franc, Draženska cesta 4,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000779435.
gnn‑262433
Vasić Slavica, Ulica Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001329603. gno‑262457
Vaukan Štefka, Goriška cesta 65,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000593140.
gnq‑262105
Vedrač Mitja, Selce 82, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001811387.
gne‑262167
Velenšek Martin, Lopata 19/b, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000471386.
gnx‑262448
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Verbič Klara, Cesta dveh cesarjev 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002088254.
gne‑262267
Vesel Rok, Tabot 17, Logatec, osebno
izkaznico, št. 002075422. gnx‑262098
Veselinović Dragan, Preglov trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001817157.
gnq‑262280
Vladić Dejan, Bohoričeva ulica 13,
Krško, osebno izkaznico, št. 001897831.
gnm‑262534
Voglar Alen, Formin 12/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001498525. gnj‑262587
Vrhovec Janez, Vrzdenec 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001097341.
gnq‑262455
Weindorfer Andrej, Ulica Staneta
Rozmana 4, Murska Sobota, osebno
izkaznico, št. 000828550. gnz‑262496
Weiss Stanislav, Šolska ulica 4,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001497532.
gne‑262042
Zagoršek Luka, Stara cesta 5, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001124559.
gnn‑262408
Zagrajšek Jasna, Boštanj 48, Boštanj,
osebno
izkaznico,
št.
000356633.
gnf‑262391
Zalar Polona, Linhartova ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002079823.
gnj‑262512
Založnik Tjaša, Cesta Františka Foita 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001834600.
gng‑262440
Zarnec Benjamin, Jurovska cesta 28,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
002039196. gnd‑262168
Zelen Slavko, Cesta na Markovec 27,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000156460. gnn‑262483
Zelič Varja, Hrenova ulica 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001629320.
gnq‑262255
Zelko Štefan, Ramovševa ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000445401.
gnv‑262275
Zorko Rok, Ulica Milke Kerinove 9,
Krško, osebno izkaznico, št. 000297191.
gnv‑262175
Zupan Neža, Na Korošci 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000435597.
gnw‑262274
Žele Boris, Gomilšakova ulica 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001756752.
gnm‑262434
Žgajnar Sonja, Radovlja 21, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001542181.
gnm‑262159
Živec Alenka, Dobovičnikova ulica 88/a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001430570.
gne‑262192
Žlogar Tanja, Ulica Elvire Vatovec 3, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 001657133.
gni‑262538

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aberšek Žiga, Cankarjeva ulica 76, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001986077, izdala UE Nova Gorica.
gnf‑262091
Abramović Marija, Majaronova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 167221, reg. št. 13956, izdala UE
Ljubljana. gno‑262232
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Akrapović Slavojka, Rožna dolina, Cesta
VIII/10A, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002115132, reg. št. 104359,
izdala UE Ljubljana. gni‑262563
Antolič Tatjana, Nazorjeva ulica 3,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002048646, reg. št. 9716, izdala UE
Gornja Radgona. gnx‑262398
Baligač Ciril, Ob Curnovcu 12,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 1996483, reg. št.
103285, izdala UE Ljubljana. gne‑262417
Baričević Peter, Kampel 22/e, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,G,H, št. SI 000102384, izdala UE
Koper. gnl‑262039
Beltram
Borut,
Levec
30/b,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1830546, izdala UE
Žalec. gnl‑262260
Benčina Lidija, Selo pri Mirni 26,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002223808, reg. št. 10887, izdala UE
Trebnje. gnu‑262251
Boček Martin, Nadgrad 7, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 002105285, izdala
UE Slovenska Bistrica. gne‑262642
Bogdanov Krsto, Ulica Slavka Gruma 6,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000752350, izdala UE Novo mesto.
gnn‑262608
Bohorč Anica, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001185153, reg. št. 8538, izdala UE Ruše.
gny‑262422
Boršič Boštjan, Vrbno 3, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1495626,
izdala UE Šentjur pri Celju. gne‑262442
Bovha
Damjana,
Ravne
153/b,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002059564, izdala UE Velenje.
gny‑262222
Božičić Nevenko, Raičeva ulica 71/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232954, reg. št. 277473, izdala UE
Ljubljana. gni‑262238
Brecelj Marko, Krožna cesta 6, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000000655, izdala UE Koper.
gng‑262040
Brezavšček Davorin, Avče 89, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002005791, izdala UE Nova Gorica.
gnn‑262583
Budin Andrej, Miren 58/c, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 002007173,
izdala UE Nova Gorica. gne‑262092
Budna Mirko, Kališovec 1, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12902, izdala UE Krško. gnw‑262149
Cafuta Gorazd, Spodnja Polskava
309, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 1689534, izdala UE
Slovenska Bistrica. gns‑262503
Car Maja, Ulica Staneta Severja 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001738339, reg. št.
126122, izdala UE Maribor. gnm‑262559
Cesar Tadej, Cesta na Rožnik 11,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001970008, izdala UE Mozirje. gns‑262228
Cipot Denis, Dobrovnik 280, Dobrovnik
- Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SM 000021911, izdala UE Lendava.
gnz‑262596
Cotič Apolonija, Zalošče 29/c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 253220, reg. št. 6448, izdala UE Nova
Gorica. gnv‑262025
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Cvitko Damjana, Stranje pri Škocjanu
10, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002211342, izdala UE Novo mesto.
gnr‑262229
Čer Vidrih, Resljeva cesta 3, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 21567, izdala UE Krško. gnc‑262148
Černel Borut, Kolodvorska ulica 9,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001260878, izdala UE Ljutomer.
gny‑262397
Divjak Mojca, Slovenčeva ulica 137,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001824741, reg. št. 47437, izdala UE
Ljubljana. gne‑262242
Dovžan Irena, Blejska cesta 4,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001962813, izdala UE Radovljica.
gnk‑262561
Drobne Sebastijan, Naselje heroja
Maroka 16j, Sevnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003013831, reg. št. 14559,
izdala UE Sevnica. gnp‑262081
Đajić Nenad, Pekre, Ulica Jelenčevih 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001291886, reg. št. 101786, izdala UE
Maribor. gnx‑262223
Eror Milorad, Prvomajska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002081489, reg. št. 102748, izdala UE
Ljubljana. gnc‑262669
Fajs Marija, Šentiljska cesta 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št. S
001910571, reg. št. 129023, izdala UE
Maribor. gnv‑262550
Fazlijaj Burim, Kovor, Srednja pot 21,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001404628, reg. št. 52813, izdala UE Kranj.
gnc‑262394
Ferjančič Filip, Ulica Ivana Suliča 12/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 003135035,
izdala UE Nova Gorica. gnm‑262584
Ferlež Borut, Polje, Cesta XXXII/31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1794331, reg. št. 78090, izdala UE
Ljubljana. gnk‑262236
Finc Tjaša, Triglavska cesta 28,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003020757, reg. št. 25949,
izdala UE Jesenice. gny‑262572
Fučec Suzana, Čečovje 40/B, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002102270, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnd‑262443
Gagel Urban, Betettova ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001408482, reg. št. 117708, izdala UE
Maribor. gnk‑262161
Glažar Janez, Malija 30H, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000939984, izdala UE Izola. gnz‑262396
Grabnar Suzana, Mali Kal 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003150021, izdala UE Novo mesto.
gnp‑262606
Gričar Martin, Kanižarica 3, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8629, izdala UE Črnomelj. gnh‑262314
Gros Sebastjan, Javornik 39, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001422391, izdala UE Ravne na
Koroškem. gno‑262107
Habjanič Frančiška, Glinškova ploščad
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2136126, reg. št. 131469, izdala
UE Ljubljana. gnl‑262235
Hafner Branko, Zasavska cesta 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

000421317, reg. št. 2958, izdala UE Kranj.
gnn‑262158
Haler Cirila, Dobriša vas 67, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
208979, izdala UE Žalec. gnn‑262308
Haler Ferdinand, Dobriša vas 67,
Petrovče,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH, št. S 208886, izdala UE Žalec.
gnm‑262309
Halužan Branko, Jurčkova cesta
146, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. S 001777581, reg. št. 31543,
izdala UE Ljubljana. gng‑262240
Herega Fredi, Frankolovska ulica 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002044651, reg. št.
75909, izdala UE Maribor. gnu‑262551
Hladnik Jožefa, Mokraška vas 26,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000142448, izdala UE Idrija. gnk‑262111
Hlavaty Jan, Trdinova ulica 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3115682, izdala UE Novo mesto.
gns‑262103
Horvat Tibor, Gorica 59, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000290389, izdala UE Murska Sobota.
gnn‑262333
Hren Kristian, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001795485, reg. št. 180448, izdala UE
Ljubljana. gnb‑262570
Humar Ada, Orehova ulica 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
895454, reg. št. 8700, izdala UE Kamnik.
gno‑262282
Humar Dekleva Bojana, Ilovški štradon
47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002170699, reg. št. 29336, izdala UE
Nova Gorica. gnh‑262564
Ivanetič Branko, Viška cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002088635, reg. št. 126084, izdala UE
Ljubljana. gnq‑262230
Jamnik Jožefa, Bušeča vas 30, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1601272, izdala UE Brežice. gnp‑262181
Jamnik Sara, Kočno 1, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21224, izdala
UE Krško. gnu‑262151
Janc Meta, Cesta bratov Stražišarjev 9,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000528723, izdala UE Jesenice.
gni‑262413
Jević Nenad, Šmarjeta 27a, Novo
mesto - Krka, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001649098, izdala
UE Novo mesto. gnp‑262506
Jovović Dušan, Kozakova ulica 57/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002090799, reg. št. 268410, izdala UE
Ljubljana. gnq‑262305
Kaiser Jadranka, Cigonca 48, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1473242, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnq‑262505
Kalan Žiga, Petkova ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002145379, reg. št. 157799, izdala UE
Ljubljana. gnr‑262654
Kante Jurij, Cesta v Rošpoh 43/c,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 000576782, reg. št. 72590, izdala UE
Maribor. gnn‑262558
Karo Petra, Ulica heroja Verdnika 36,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001175661, izdala UE Jesenice.
gno‑262411
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Kemperle Mitja, Zikova ulica 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
003161192, reg. št. 27294, izdala UE
Kamnik. gng‑262590
Kolar Lidija, Ložnica 26/d, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1817224, izdala
UE Žalec. gnk‑262311
Končar Jana, Pot v Podgorje 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000294519, reg. št. 137291, izdala UE
Ljubljana. gnc‑262244
Konda Robert, Gorenji Suhadol 25, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000753557, izdala UE Novo mesto.
gnq‑262609
Kosi Gregor, Smetanova ulica 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001644679, reg. št. 102113, izdala UE
Maribor. gne‑262117
Kovačević Sabina, Vojkova ulica 43,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 66393, izdala UE Piran.
gnc‑262044
Kovič Roza, Hmeljarska cesta 13,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1563996, izdala UE Žalec. gne‑262617
Kozelj Frančiška, Milje 4, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 33760, reg. št. 2801, izdala UE Kranj.
gnk‑262211
Koželj Janez, Spodnje Gameljne 26,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001965000, reg. št. 103818, izdala UE
Ljubljana. gnm‑262234
Koželj
Nina,
Stahovica
29/a,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001954722, izdala UE Kamnik.
gnh‑262589
Kresojević Saša, Cafova ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1,B,C,G,H, št.
S 001444673, reg. št. 109452, izdala UE
Maribor. gno‑262557
Krivec Sebastjan, Na Šancah 16, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
AB,BE,C,CE,G,H, št. S 1817774, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnp‑262106
Krstov Matej, Kettejeva ulica 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3014743, izdala UE Brežice. gnx‑262573
Kukovec Petra, Spodnji Jakobski dol 78,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001200671, izdala UE
Pesnica. gno‑262432
Lipjankić Jasmin, Kromberk, Pri Hrastu
2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002099773, izdala UE Nova
Gorica. gnl‑262585
Logar Janez, Belačeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001823250, reg. št. 71924, izdala UE
Ljubljana. gnu‑262401
Lukan
Marjan,
Žirovnica
101/b,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 002213653, izdala UE Jesenice.
gnm‑262409
Lukman Neven, Mladinska ulica 14,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001957710, izdala UE Idrija.
gnl‑262110
Macuh Lidija, Vorančeva ulica 10,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1450854, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu‑262501
Mahmutović Arnel, Kardeljev trg 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
002197887, reg. št. 66, izdala UE Velenje.
gnj‑262112
Majer Maruša, Letališka ulica 42, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,

št. S 002163594, reg. št. 130328, izdala UE
Maribor. gnw‑262549
Malešević Veroljub, Cesta zmage 34,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002245765, izdala UE Zagorje
ob Savi. gng‑262490
Marinič Simon, Vedrijan 8, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A,B,.
BE,C,CE,F,G,H, št. S 002099354, izdala
UE Nova Gorica. gnb‑262095
Markovič Marjan Zlatko, Lipce 49,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003164531, izdala UE Jesenice.
gnj‑262412
Marković Darko, Cankarjeva ulica 54,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001815875, izdala UE Nova
Gorica. gnd‑262093
Martinčič Andrej, Šegova ulica 116,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001733966, izdala
UE Novo mesto. gnq‑262605
Matić Petar, Cesta 24. junija 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
VI 763, reg. št. 217, izdala UE Ljubljana.
gnj‑262562
Matijaš Danilo, Groharjeva ulica 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001406032, reg. št. 22204, izdala UE
Kamnik. gni‑262592
Medja Petra, Knezov štradon 17/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000261365, reg. št. 166809, izdala UE
Ljubljana. gnf‑262241
Medved Danijel, Pot na grad 1, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000201528, reg. št. 1307, izdala UE Laško.
gnk‑262336
Mencej Damjan, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002091768, reg. št. 167829, izdala UE
Ljubljana. gnf‑262566
Mežek
Aleksander,
Moste
11,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002039068, izdala UE Jesenice.
gnl‑262410
Miklav Ivana, Kamenče 16/a, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1817138, izdala UE Žalec. gnm‑262659
Miklavc Tatjana, Prečna 73, Novo mesto
- Krka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000520760, izdala UE Novo mesto.
gnt‑262327
Milost Uroš, Ulica Gradnikove brigade
17, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001752855, izdala UE Nova
Gorica. gno‑262582
Molnar Mihael, Ulica 5. prekomorske 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3129040, izdala UE Ptuj. gnc‑262544
Murić Elvis, Neveljska pot 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001974294, reg. št. 22579, izdala UE
Kamnik. gnf‑262591
Nemec Marija, Sveti Jurij 103, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000434092, izdala UE Murska
Sobota. gnl‑262335
Novoselec Mateja, Zoisova ulica 44,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001220312, izdala UE
Radovljica. gnx‑262423
Obreza Uroš, Podsmreka 3/g, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001762041, reg. št. 255717, izdala UE
Ljubljana. gnz‑262571
Okorn Ivan, Gradišnikova 22, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1597547, reg. št. 10661, izdala UE Vrhnika.
gnh‑262189
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Omahen Boštjan, Gradiške Laze 19, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001323558', reg. št. 9896, izdala UE
Litija. gnu‑262576
Orešnik Črtomir, Ivanocijevo naselje 17,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000527337, izdala UE Murska
Sobota. gnm‑262334
Ostojić Petar, Šolska cesta 12, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 001699071, izdala UE Novo mesto.
gnl‑262160
Osvald Novak Marija, Sončan ulica 11,
Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001956113, reg. št. 63,
izdala UE Ruše. gnt‑262027
Pečenko Matej, Miklošičeva cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003036318, reg. št. 282194, izdala UE
Ljubljana. gnw‑262574
Petelinšek Damijan, Ulica heroja Staneta
22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002186448, reg. št. 105995, izdala UE
Maribor. gnv‑262225
Peternelj Klavdija, Rakovniška ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001957806, reg. št. 9951, izdala UE
Idrija. gnz‑262246
Petrič Peter Dimitrij, Veluščkova ulica
8, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 000032488, izdala UE Izola.
gnk‑262536
Petrin Igor, Bočna 72, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002076115,
izdala UE Mozirje. gnt‑262427
Petrovič Natalija, Makedonska ulica 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002163410, reg. št. 130946, izdala UE
Maribor. gns‑262553
Pevc Janez, Šentvid pri Lukovici 33,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002210224, reg. št. 42876, izdala UE
Domžale. gno‑262182
Pirc Primož, Jevnica 100, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001616330, reg. št. 236893, izdala UE
Ljubljana. gnv‑262575
Plaznik Uroš, Košeninova ulica 6, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1399185,
reg. št. 9297, izdala UE Ruše. gnu‑262026
Plesec Bolarič Helena, Sadarjeva ulica
17, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000156815, reg. št. 12172,
izdala UE Kamnik. gnd‑262593
Popović Dejan, Dvorjane 88, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
002046808, reg. št. 108219, izdala UE
Maribor. gnv‑262554
Povšnar Nevenka, Cesta Borisa Kidriča
2/a, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003163748, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnm‑262109
Prigl Dušan, Volkmerjeva c. 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, št. S 983532, izdala
UE Ptuj. gnl‑262385
Prinčič Maša, Ravenska pot 45,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2095252, reg. št. 247759, izdala UE
Ljubljana. gnd‑262568
Pristovnik Drago, Škalce 1/c, Slovenske
Konjice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001685820, reg.
št. 9509, izdala UE Slovenske Konjice.
gnj‑262437
Pungartnik Gregor, Rimska cesta 18/a,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002223874, reg. št. 12330, izdala UE
Trebnje. gnz‑262096
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Rašiti Nevrus, Celovška cesta 264,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3019996, reg. št. 228800, izdala UE
Ljubljana. gnn‑262233
Reja Martin, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001795112, reg. št. 259911, izdala UE
Ljubljana. gnc‑262569
Roškar Franc, Placar 67, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2169156, izdala
UE Ptuj. gnd‑262543
Rutar Ilc Zora, Zaloška cesta 232/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001964126, reg. št. 133754, izdala UE
Ljubljana. gnj‑262237
Satler Miran, Zagrebška cesta 121/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1694034, izdala UE Ptuj. gne‑262542
Sečen Petra, Brigadirska cesta 5, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2068247,
reg. št. 50, izdala UE Vrhnika. gnc‑262194
Sedej Damijan, Ulica prekomorskih
brigad 10, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003125356, izdala UE Tolmin.
gnb‑262395
Siter Simona, Razvanjska cesta 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHs
000671672, št. 90401, izdala UE Maribor.
gnt‑262552
Smrekar Janez, Rožično 8/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002167655, reg. št. 8215, izdala UE
Logatec. gnc‑262594
Strle Katja, Pudob 57, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001426946, reg.
št. 9001, izdala UE Cerknica. gng‑262565
Šaloven Ratajc Darinka, Knafelčeva ulica
26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000440199, reg. št. 61200, izdala UE
Maribor. gnp‑262556
Šepec Luka, Vojkova ulica 17, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002187639, reg. št. 11882, izdala UE
Postojna. gns‑262428
Šerbec Miran, Kantalon 6, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11367,
izdala UE Krško. gnv‑262150
Šeruga Aleš, Stopiče 96, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 000993198, izdala UE Novo mesto.
gno‑262607
Šket Irena, Ob gozdu 8, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 002043630, reg. št. 129425, izdala UE
Maribor. gnw‑262224
Šorli Marijan, Vinica 31, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 10642,
izdala UE Črnomelj. gnj‑262387
Štampfelj Ana, Vrhovci, Cesta XXVI/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001708962, reg. št. 176957, izdala UE
Ljubljana. gnp‑262231
Šuman Živa, Gregorčičeva ulica 5,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001387500, izdala UE Sežana. gnc‑262444
Šumer Dobrina, Cesta na Zlato polje 9,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002104002, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf‑262491
Šušković Darko, Zagorica 9, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001458722, reg. št.
242206, izdala UE Ljubljana. gne‑262567
Švrljuga Barbara, Franca Prešerna 50,
Reka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003018696, reg. št. 277876, izdala UE
Ljubljana. gnh‑262239
Tajnšek Adis, Podgora 38/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001925109, reg. št. 67, izdala UE Velenje.
gni‑262113
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Terpin Marija, Dolenja vas 113, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 47457,
izdala UE Žalec. gnl‑262660
Toplak Štefan, Lipovci 257, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000502367, izdala
UE Murska Sobota. gnt‑262577
Trčak Janko, Meljski hrib 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001534130, reg. št. 1772, izdala UE
Maribor. gnq‑262555
Turk Maja, Kantetova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1988724, reg. št. 107903, izdala UE
Ljubljana. gnq‑262330
Urbančič Tilen, Kriška reber 11,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001732616, reg. št. 13476, izdala UE
Trebnje. gns‑262328
Urbančič Tomaž, Lesno Brdo 31,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2118465, reg. št. 51, izdala UE Vrhnika.
gnb‑262195
Valenčič Sara, Rozmnaova ulica 24/I,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003025721, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnu‑262176
Verk Roman, Babna Brda 27, Sveti Štefan,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1724859, reg. št. 14029, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnq‑262530
Vesel Rok, Tabot 17, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002167478,
izdala UE Logatec. gny‑262097
Vidic Romana, Šolska ulica 5, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23444, izdala UE Kranj. gnt‑262102
Viher Rok, Mezgovci ob Pesnici 54/b,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3003422, izdala UE Ptuj. gnp‑262406
Weiss Bojan, Ulica Danila Bučarja 16,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001678723, izdala UE Novo mesto.
gnr‑262604
Zalar Mateja, Male Lašče 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003043754, reg. št. 279071, izdala UE
Ljubljana. gnd‑262243
Zimič Drago, Maistrova ulica 2, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003015120, reg. št. 15246, izdala UE Litija.
gnq‑262405
Željko Tadej, Ulica Pohorskega bataljona
13, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001203637, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt‑262502
Žorž Cvetko, Bernetičeva ulica 18, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCDGH, št. SI 69142, reg. št. 22618, izdala
UE Koper. gnb‑262145
Žura Drago, Kotnikova ulica 12, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH,
št. S 003004601, reg. št. 132485, izdala UE
Maribor. gng-262790
Žvar Baškovič Urban, Trnovski pristan
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003120135, reg. št. 284795, izdala UE
Ljubljana. gnl‑262135

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic
Slovenica,
Zavarovalna
družba d.d., zel. karte št. 1485836 1 kos,
07-AOD-01/07 št. 00323978 1 kos,
07-AOD-01/07 št. 00365037 1 kos, obr.
POB 23 št. 0033730 1 kos, AO št. 349386

1 kos, AO št. 325430 1 kos, ZAV 131/06 št.
013159 1 kos. Ob‑18366/07
Gorišek Vojko, Gosposvetska cesta
60, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500001364,
izdala
zavarovalnica
Slovenica življenje Ljubljana. gnx‑262323

Spričevala preklicujejo
Anžur Ana Nastja, Šepulje 1/a, Sežana,
spričevalo 8. razreda OŠ Dutovlje, izdano
leta 2006. gnf‑262291
Avbelj Vladka, Slivna 7, Vače, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1984, izdano na ime Ivič Vladka.
gnk‑262436
Bah Tjaša, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Riharda Jakopiča
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnh‑262389
Bahorić Željko, Donji Bukovac 16, 47276
Žakanje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Edvarda Kardelja Črnomelj,
izdano leta 1983. gnr‑262379
Baloh Matic, Rašica 6, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Šmartno
pod Šmartno goro, izdano leta 2006.
gnv‑262325
Barbič Dario, Mariborska cesta 33/a,
Dravograd, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole. gnm‑262384
Barle Ajda, Prečna 96, Novo mesto,
spričevalo 8. razreda OŠ Bršljin Novo
mesto, izdano leta 2006. gnd‑262143
Bonča Teja, Poljanska cesta 54, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Izobraževalnega zavoda
Cene Štupar Ljubljana, izdano leta 2005,
2006 in 2007. gni‑262213
Brulc Melita, Bergantova 31, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1984, izdano
na ime Krebl Melita. gnq‑262205
Cestnik Miha, Ribno, Izletniška ulica 15,
Bled, indeks, št. 1-OK/58, izdala Srednja
Biotehnična šola Kranj. gng‑262665
Curl Janez, Gozdna cesta 9, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCTP v
Ljubljani, izdano leta 1973. gnr‑262504
Časar Tilen, Vodenska 33, Trbovlje,
spričevalo 7. razreda OŠ Trbovlje, izdano
leta 2005. gnn‑262208
Čuček
Ivan,
Gomilšakova
12,
Ptuj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika IKŠ
Maribor, izdano leta 1976, 1977 in 1978.
gni‑262313
Čurman Sonja, Draženci 35/a, Hajdina,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1996. gnw‑262649
Dobnik Gorazd, Spodnja Hajdina
46a, Ptuj, maturitetno spričevalo SERŠ v
Mariboru, program računalniški tehnik,
izdano leta 1995. gnn‑262283
Dobrijevič David, Runkova 1, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Riharda
Jakopiča v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnl‑262010
Doneski Patricija, Dole 11/a, Medvode,
spričevalo 8. razreda OŠ Preska, izdano
leta 2006. gnc‑262119
Dragaš Dejan, Polje, Cesta VI/8, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Polje, izdano
leta 2005 in 2006. gnn‑262008
Đukič Petra, Vilfanova ul. 38, Portorož
- Portorose, indeks, št. 20201762, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnm‑262509

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Filič Miodrag, Gorenjskega odreda
8, Kranj, maturitetno spričevalo Srednje
tehnične šole Iskra. gns‑262203
Fošner Križe Nada, Svržnjakova 12, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Murska Sobota, št. 291, izdano na ime
Fošner Nada. gnf‑262141
Furlan Rok, Srebrničev trg 4, Solkan,
indeks, št. 20060600, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnc‑262419
Gliha Ajda, Pot v Hrastovec 11, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Franceta Bevka v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnz‑262196
Grbec Sara, Vrhovci, Cesta XX/5,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci,
izdano leta 2005. gnf‑262066
Grdina Daša, Kraigherjeva 15, Ptuj,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ljudski vrt
Ptuj. gnw‑262199
Gregorinčič Grega, Mariborska cesta
13/a, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Breg.
gnx‑262198
Grisold Alja, Vojkovo nabrežje 22,
Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika
III. gimnazije Maribor, izdano leta 2003.
gnx‑262648
Gros Jerneja, Srednja vas 16, Golnik,
spričevalo 7. razreda OŠ Simona Jenka.
gnu‑262201
Hočevar Marta, Repnje 2, Vodice,
diplomo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdana leta 1986, na ime Jerala
Marta. gnd‑262468
Hofinger Tea, Sončni grič 9, Velenje,
spričevalo 8. razreda OŠ Gorica.
gnf‑262316
Hosta Tanja, Brod 26, Podbočje,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1991 in 1992, izdano na
ime Zurc Tanja. gne‑262142
Hostnik Jurij, Črni potok 11/a, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 7. razreda OŠ Šmartno
pri Litiji, izdano leta 2005. gnn‑262658
Hribar Maša, Ponova vas 87, Grosuplje,
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Luisa
Adamiča Grosuplje, izdano leta 2006.
gns‑262253
Hutinski Sara, Turnerjeva 18, Maribor,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Poljčane, izdano leta 2005. gnl‑262310
Hutinski Sara, Turnerjeva 18, Maribor,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Kamnica, izdano leta 2004. gnj‑262312
Imširović Ermina, Vide Pregarčeve 12,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vide
Pregarc, izdano leta 2005. gne‑262017
Jager Matej, Kidričeva cesta 1, Velenje,
spričevalo 9. razreda OŠ Bičevje v Ljubljani,
izdano leta 2007. gny‑262197
Jarc Sara, Ulica Danile Kumarja 10,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Danile Kumar, izdano leta 2005 in 2006.
gnk‑262036
Javornik Tina, Pleteršnikova ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2005. gnb‑262645
Juhant Andraž, Parmova 15, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Frana Albrehta v
Kamniku, izdano leta 2006. gnb‑262320
Jurkovnik Aleksander, Gregorčičeva
11/a, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Majde Vrhovnik v Ljubljani, izdano leta
2005. gnt‑262077
Kac Ana, Valvasorjeva 12 a, Maribor,
spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne šole
Maks Durjava Maribor, izdano leta 2005 in
2006. gnl‑262285

Kalabić Alen, Bevkova cesta 7, Grosuplje,
spričevalo 7. razreda OŠ Brinje Grosuplje,
izdano leta 2005. gnt‑262127
Karič Žiga, Milčinskega ulica 58,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Riharda
Jakopiča v Ljubljana, izdano leta 2005.
gnx‑262048
Kekec Jože, Zgornji Duplek 127 b,
Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne elektro šole Maribor, smer
avtoklepar, izdano leta 1980. gnj‑262287
Klemenc Matic, Fužinska 2, Tržič,
obvestilo o uspehu od 1. do 3. letnika OŠ
Livada. gnq‑262655
Kmet Beti, Stari trg 5, Trebnje, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Grm Novo mesto, izdano leta 1995, izdano
na ime Grabnar Beti. gnw‑262299
Kmetec Jerneja, Pot na Armez 3,
Senovo, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1994 in
1995. gnd‑262293
Kočar Nina, Mladinska 59, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 2006. gno‑262057
Kolar Monika, Pod lipami 36, Celje,
spričevalo 2.letnika SŠGT v Celju, smer
natakar, izdano leta 2006. gnc‑262294
Kolenc Barbara, Zgornje Pirniče 93/a,
Medvode, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Pirniče, izdano leta 2005 in 2006.
gne‑262067
Kolenc Erika, Zgornje Pirniče 93/a,
Medvode, spričevalo 7. razreda OŠ Pirniče,
izdano leta 2005. gnd‑262068
Kores Zvonko, Log 59, Rogatec,
spričevalo 8. razreda OŠ Rogatec.
gnk‑262611
Koritnik Vid, V Dolini 1, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razredna OŠ Trnovo,
izdano leta 2005 in 2006. gnk‑262011
Kos Žak, Podljubelj 269, Tržič, spričevalo
7. in 8. razreda OŠ Tržič, št. delovodnika
108/7-05, izdano leta 2005 n 2006.
gng‑262115
Košir Staš, Spodnji Rudnik V/11,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnj‑262037
Kotnik Matjaž, Ul. Staneta Severja 2,
Maribor, dovolenje za učitelja predpisov S
4000000064, št. reg. 80, izdano 29.3.2000.
gnq‑262130
Kragelj Matej, Strossmayerjeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 8. letnika Glasbene šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnm‑262259
Krajnc Marinka, Mislinjska Dobrava 22,
Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo OŠ
Šmartno pri Slovenj Gradcu, šolsko leto
2005/06. gnr‑262204
Krajnc Vilibald, Cirkovce 48, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
trgovske šole Maribor, smer prodajalec,
izdano leta 1977. gne‑262317
Kramar Mateja, Iška Loka 2/a, Ig,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ig, izdano
leta 2005 in 2006. gnz‑262046
Krašovec Nastja, Maroltova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Milana
Šušteršiča v Ljubljani, izdano leta 2006.
gno‑262157
Krezić Eva, Zgornji Duplek 167 b, Spodnji
Duplek, spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Duplek, izdano leta 2005. gnv‑262300
Kristl Valentina, Lendavska 25/a, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Murska Sobota - poslovni
tajnik, izdano leta 1999. gnb‑262670
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Krope Lidija, Mladinska 7, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1996. gnb‑262295
Krpan Črnac Samanta, Zupančičeva 1,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu SPNMŠ Koper, št. 445/557, izdano
leta 1988. gnc‑262144
Krvina Mojca, Frankovo naselje 72,
Škofja Loka, spričevalo 7. razreda OŠ
Cvetka Golarja Škofja Loka, izdano leta
2005. gni‑262013
Ličina Alma, Celovška cesta 85,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Hinko
Smrekar v Ljubljani, izdano leta 2005.
gny‑262147
Logar Luka, Hotemače 3/a, Preddvor,
spričevalo 8. razreda OŠ Šenčur, izdano
leta 2006. gnl‑262210
Lovec Sunita, Bistriška c. 68, Poljčane,
spričevalo 7 . razreda Osnovne šole Draga
Kobala, izdano leta 2005. gnr‑262304
Mahmutović Nermina, Trnovska 2,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2004. gnw‑262024
Majhenič Erik, Vransko 9, Vransko,
spričevalo 8. razreda OŠ Vransko - Tabor,
izdano leta 2006. gnh‑262139
Marinović Robert, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Nove
Fužine v Ljubljani, izdano leta 2003.
gny‑262022
Mesić Armin, Ulica bratov Rozmnaov 10,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Karla
Destovnika Kajuha v Ljubljani, izdano leta
2007. gnf‑262016
Miholič Marta, Vinski vrh 80, Miklavž
pri Ormožu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1985. gnd‑262318
Mlakar Primož, Artiče 30/b, Artiče,
diplomo Srednje šole Krško - strojni tehnik.
gny‑262647
Nemevšek Eva, Reška cesta 17, Prebold,
spričevalo 8. razreda OŠ Prebold, izdano
leta 2006. gnr‑262129
Novak Anja, Šarenci 34, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2005.
gnk‑262286
Novak Kristina, Zadružniška ulica 42,
Mengeš, spričevalo 7. razreda OŠ Mengeš,
izdano leta 2005. gnx‑262123
Obad Lorena, Dekani 246/a, Dekani,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Piran, izdano leta 1984. gnj‑262137
Ošep Rok, Robanov kot 29, Solčava,
spričevalo 7. razreda OŠ Blaža Arniča,
izdano leta 2005. gnv‑262125
Ožegović Elvedina, Cikava 16, Grosuplje,
spričevalo 8. razreda OŠ Luisa Adamiča
Šmarje Sap, izdano leta 2003. gns‑262578
Pajnik Beguš Irena, Rojčeva 26,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec,
št. 88, izdano leta 1979, izdano na ime
Pajnik Irena. gny‑262297
Pehadžić Elvis, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strojne šole v Škofji Loki. gnj‑262662
Pehadžić Elvis, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ
Cvetko Golar Škofja Loka. gnk‑262661
Petrič Silva, Svetinci 37, Destrnik,
spričevalo o končani OŠ bratje Reš
Janežovski vrh 28, izdano leta 1980, izdano
na ime Mihelič Silva. gnv‑262200
Pevec Milan, Jastrebci 2, Kog,
maturitetno spričevalo Franca Miklošiča.
gng‑262140
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Pintar Ada, Bevkova 12, Kamnik,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Toma
Brejca Kamnik, izdano leta 2005 in 2006.
gng‑262290
Pirc Jožica, Velika vas 39, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole, izdano pri Dopisni
delavski univerzi, pod št. 2977, izdano leta
1985. gnd‑262118
Plestenjak Maja, Ob Dolenjski železnici
178, Ljubljana, spričevalo 7. razreda
osnovne šole Oskar Kovačič v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnu‑262101
Podkoritnik Peter, Zg. Rečica 103/a,
Laško, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Laško,
izdano leta 2005 in 2006. gno‑262307
Preložnik Nives, Povodnova 1, Ptuj,
indeks, št. 81618273, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta v Ljubljani. gnv‑262650
Prijatelj Andraž, Avsečeva ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Nove Jarše v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnc‑262019
Pršin Tjaša, Cesta na Brdo 86, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vič, izdano
leta 2005 in 2006. gnh‑262214
Radulović David, Ulica Mire Miheličeve
40, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Karla Destovnika Kajuha Ljubljana, izdano
leta 2005. gnl‑262035
Rak Ana, Brilejeva ulica 15, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Prežihov
Voranc v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gnv‑262100
Rastoder Ajas, Ulica Lojzke Štebijeve
8, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Livada, izdano leta 2005 in 2006.
gnm‑262059
Rastoder Ajla, Ulica Lojzke Štebijeve 8,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Livada,
izdano leta 2005. gnn‑262058
Razpotnik Blaž, Nad mlini 96, Novo
mesto, indeks, št. 29016547, izdala Strojna
fakulteta Maribor. gnh‑262289
Reya Ruby, Cesta Ceneta Štuparja 120,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo 8. razreda OŠ
narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče,
izdano leta 2006. gny‑262322
Rman Sara, Vrhovci, Cesta IX/4,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnb‑262045
Rojko Anja, Radomerščak 46/a, Ljutomer,
spričevalo 7. razreda OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci. gnt‑262202
Rokavec Maja, Selo pri Ihanu 34/a,
Domžale, spričevalo 7. razreda OŠ Domžale,
izdano leta 2005. gnc‑262069
Roter Nejc, Mestni trg 11, Trbovlje,
spričevalo 9. razreda OŠ Trbovlje, izdano
leta 2006. gnf‑262666
Rožič Bojan, Zg. Gorje 7, Zgornje Gorje,
izkaz o šolskem uspehu OŠ Gorje z dne
21.6.2002. gnd‑262618
Samac Suzana, Cesta v Gorice 167,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Bičevje,
izdano leta 2006. gnb‑262020
Schmitt Jan, Rodine 23/b, Žirovnica,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Žirovnica,
izdano leta 2005 in 2006. gnw‑262124
Sedej Marjan, Loka 19, Logatec,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu
Elektrotehnišne šole v Ljubljani, št. 1536/I,
izdano leta 1981. gnt‑262252
Sergeev Nikita, Polanškova 32, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Maksa Pečarja v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnf‑262216
Simikić Branimir, Vrh nad Želimljami
9, Škofljica, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Livada, izdano leta 2004 in 2005.
gny‑262122
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Simikić Sanja, Vrh nad Želimljami 9,
Škofljica, spričevalo 7. razreda OŠ Livada,
izdano leta 2004. gnz‑262121
Sirše Saša, Balantičeva ulica 6, Mengeš,
spričevalo 7. razreda OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnb‑262245
Sladič Anja Gea, Hruševska 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Božidarja Jakca v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnj‑262212
Slemenjak Damjana, Cesta na Roglo
11/k, Zreče, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Celju,
izdano leta 1998 in 1999. gnk‑262136
Smlatič Dino, Mala čolnarska 4/e,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Prule,
izdano leta 2005. gng‑262165
Snedic Matic, Kranjska cesta 50, Tržič,
spričevalo 7. razreda OŠ Jakoba Aljaža
Kranj. gnm‑262209
Sterniša Terezija, Spodnja Voličina 13a,
Voličina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1998. gne‑262292
Strainović Slađana, Duboćane, Salaš,
spričevalo 1. in 2. letnika PTT šolski center
v Ljubljani, izdano leta 1988 in 1989.
gnp‑262206
Suvalj Simona, Moškričeva ulica 44,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Karla Destovnika Kajuha Ljubljana, izdano
leta 2005 in 2006. gnp‑262331
Šijanec Dejan, Zagorci 78, Juršinci,
spričevalo 7. razreda OŠ Juršinci.
gno‑262382
Šitum Ilija, Trnsko 21a/IV, 10020 Zagreb,
diplomo Fakultete za organizacijke vede v
Kranju. gnj‑262012
Škofič Jasna, Dupleški vrh 107, Spodnji
Duplek, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Duplek, izdano leta 2006. gng‑262315
Špacapan Nika, Vrhovci, Cesta XIV/1,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci,
izdano leta 2005. gnp‑262281
Šuta Katja, Zgornja Senarska 20,
Sv. trojica v Slov. goricah, spričevalo
8. razreda devetletke Osnovne šole Borisa
Kraigherja Sveta Trojica, izdano leta 2006.
gnz‑262321
Švagelj Tin, Bevke 68/a, Log pri
Brezovici, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Bičevje v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gng‑262015
Tekmec Ana, CMD 13, Ptuj, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1984, izdano na ime
Junger Ana. gnt‑262381
Tričić Sulejman, Šturliča Platnica 19P,
Cazin, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1978. gnz‑262146
Tripič Dejana, Ulica Hermana Potočnika
19, Ljubljana, indeks, št. 41990427,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gni‑262388
Vasle Hema, Čerinova ulica 10, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1.
do 4. letnika Škofijske klasične gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 1996 do 1999.
gnl‑262060
Vidic Urška, Mlinska 19, Bled, diplomo
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdana leta 1980, na ime Omejc Urška.
gnh‑262664
Vipotnik Vasja, Trnovska ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2006. gnh‑262014
Vrankar Naja, Utik 77, Vodice, spričevalo
7. in 8. razreda OŠ Milana Šušteršiča v
Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gny‑262047

Vrbovšek Špela, Badovinčeva ul. 10,
Laško, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Laško,
izdano leta 2005 in 2006. gnu‑262126
Zibelnik Anja, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 68, Polhov Gradec, spričevalo 8.
razreda OŠ Polhov Gradec, izdano leta
2006. gnz‑262221
Zidar Oliver Kamilo, Ulica Berte Bukšek 8,
Maribor, maturitetno spričevalo Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnk‑262061
Zobavnik Karina, Ljubljanska cesta
3/d, Kamnik, spričevalo 8. razreda OŠ
Toma Brejca Kamnik, izdano leta 2006.
gnm‑262009
Zobec Ema, Prisojna pot 5, Vrhnika,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika, izdano leta 2005 in 2006.
gnh‑262089
Zpan Izidor, Trubarjevo nabrežje 1/a,
Laško, spričevalo 7. razreda OŠ laško,
izdano leta 2005. gno‑262657
Železnikar David, Visoko 13, Ig,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ig, izdano
leta 2005 in 2006. gnz‑262021
Žunič Franc, Šegova 30, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za strokovno izobraževnje delavcev
UNZ Ljublljana, št. 239/74, izdano leta 1974.
gni‑262663

Drugo preklicujejo
Andročec Monika, Prištinska ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gni‑262038
Assistenca CORIS d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, SI – 1000 Ljubljana, police
zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco CORIS: 63401, 70157, 348407,
378140, 378222, 378365, 378389, 378404,
378452, 378467, 378669, 378727, 378953,
379265, 379268, 379441, 379447, 379471,
379477, 379489, 379498, 379499, 379539,
379549, 379551, 379628, 379649, 379734,
379735, 379736, 380069, 380075, 380081,
380082, 380221, 381592, 381806, 381824,
382021, 382022, 382023, 382114, 382120,
382159, 383223, 384782, 384794, 384919,
385031, 385214, 385582, 386343, 386344,
386475, 386574, 386575, 386615, 386619,
386758, 386994, 386999, 388253, 388293,
388294, 389048, 389049, 390203, 392484,
392719, 392720, 392812, 392820, 392838,
393014, 393712, 393767, 394578, 395419,
395943, 395947, 396204, 396217, 396218,
396412, 396419, 396454, 396476, 396510,
396772, 396852, 398316, 398780, 398782,
400377, 400428, 400480, 400655, 400691,
400906, 400925, 402886, 402962, 404152,
406019, 406967, 407469, 407622, 407623,
407624, 407625, 407718, 407720, 409201,
410120, 411561, 411577, 411580, 411588,
411608, 411688, 411703, 411851, 411865,
412614, 412615, 412620, 412621, 416033,
416037, 416047, 416139, 416152, 416154,
416709, 416710, 416711, 416807, 417876,
417891, 418752, 419425, 419682, 420179,
420946, 422179, 422786, 422843, 423404,
423405, 423417, 424053, 424063, 434201,
434292, 435955. Ob-18367/07
Babler lukaba, Levstikova 9, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem izpitu za VHF
GMDSS, št. 26292-00794/03. gny‑262622
Baćić Neda, Streliška ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc‑262269
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Berdajs Sašo, Tupaliče 51, Kranj, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-928/04. gnt‑262227
Bernik Črt Žiga, Pasterkova pot 2,
Ljubljana, ADR certifikat - za prevoz
nevarnih snovi, št. 018604 z dne 10.5.2003.
gnp‑262656
Blaznik Matija, Koroška cesta 33,
Radlje ob Dravi, vpisni list za čoln, št.
01-03-380/1-2003, IZ 1095. gng‑262615
Cvetko Milan, Partizanska 85, Maribor,
delovno knjižico. gnu‑262301
Čadež
Frančiška,
Gortanova
1,
Piran - Pirano, vpisni list za čoln, št.
3734-13-002222/2006, izdan 26.6. 2006.
gnl‑262610
Čekić Sretenka, Prušnikova 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93627358, izdala
FERI Maribor. gnp‑262306
Dovečar Dušan, Ptujska cesta 21a,
Miklavž na Dravskem polju, delovno
knjižico št. 5967, izdana 1986 v Mariboru.
gnc‑262319
Farkaš Maja, Tavčarjeva 5, Dob,
študentsko izkaznico, št. 31220159,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gns‑262378
Fišer Blaž, Preloška cesta 12, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Domžale, št. 190562. gnl‑262164
Fux Patricia, Vodovodna cesta 3/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina v Ljubljani. gnd‑262018
Gaber d.o.o., Veliki Gaber 92, Veliki
Gaber, licenco za vozilo Mercedes z reg.
oznako NM B4 - 518. gnp‑262131
Globus Mednarodna špedicija d.o.o.,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Rusijo, št.
426385. gnd‑262668
Godec Sergej, Bevkova 2, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 41210001,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnm‑262484
Jurgec Jože, Štrekljeva 2, Ljubljana,
vozno karto, št. 2097 - 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnz‑262671
Kičić Zoran, Deržaničeva pot 30, Limbuš,
delovno knjižico. gnx‑262298
Kocutar Roman, Laznica 70, Limbuš,
vpisni list za čoln, št. 3734-2194/73-98,
reg.št. KP 3966, izdan 21.7.1998 v Kopru.
gnw‑262324
Koletnik Sonja, Ruperče 67, Pernica,
delovno knjižico, reg.št.15081, izdana leta
1989 v Mariboru. gne‑262296
Korak Rado, Tržaška 4, Izola - Isola,
delovno knjižico. gni‑262138

Korošec Andrej, Litijska cesta 12,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19393084, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns‑262303
Kovačič Martin, Jakčeva ulica 30,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnq‑262380
Kovačič Sandi, Spodnje Dule 18, Krško,
delovno knjižico. gnk‑262386
Kožuh Boštjan, Šujica 69, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 19982935,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnx‑262023
Kukovič Zdravko, Kleče 28, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. SI 0010994, reg. št.
KP - 1022. gne‑262217
Kunčič Mateja, Cesta v Log 16, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola za oblikovanje in fotogarfijo v
Ljubljani. gno‑262332
Lemaić Vesna, Ulica bratov Učakar
44, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št.
18000708,
Filozofska
fakulteta.
gnd‑262218
Leskovar Dejan, Trg 4. julija 24,
Dravograd, delovno knjižico. gns‑262128
Ločan Nina, Ravne 17, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 06050341, izdala
fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gni‑262613
Marina koper d.o.o., Kopališko nabrežje
5, Koper - Capodistria, vpisni list za čoln,
št. 3734-00202/2004, reg. oznaka KP -850.
gns‑262653
Markač Natalija, Stare sledi 22, Prevalje,
delovno knjižico. gno‑262207
Markič Sandor, Vrtojba, Ul. 9.
septembra 32, Šempeter pri Gorici, vpisni
list za čoln, št. reg. št. KP 1006, št. 37341268/77-03, izdano leta 2003. gnf‑262120
Mašić Mirjana, Fram 102, Fram, delovno
knjižico. gnm‑262284
Mušič Jernej, Lobnica 4, Ruše, vozno
karto, št. 05990, izdal Veolia Maribor.
gnt‑262302
Obersnel Dušan, Škrabčeva ulica 14/a,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 3734-1438/03
z dne 11. 6. 2003. gnb‑262620
Pavše Zdravko, Bistra 13, Črna na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
93505784, izdala Fakulteta za gradbeništvo.
gnf‑262616
Perković Marko, Na Herši 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gng‑262390
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotbe
oblike z napisom Petrol 304 Petrol d.d.,
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Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta
50. gno‑262132
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 98a, Petrol
d.d., Ljubljana 1527 Ljubljaja, Dunajska
cesta 50. gnn‑262133
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 98c Petrol d.d.,
Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta
50. gnm‑262134
Razpotnik Blaž, Nad mlini 96,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
29016547, izdala Strojna fakulteta Maribor.
gni‑262288
Resjan Helena, Vena Pilona 14,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnu‑262651
Sešel Jožica, Dobrna 44, Dobrna, 4
delnice KRS Velenje, št. 017048, 017049,
017050 in 017051. gnn‑262383
Stojilov Mina, Ulica Janeza Rožiča
25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01005487, izdala UL Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnr‑262254
Suhadolc Vinko, Cesta na Ključ 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd‑262393
Škapin Aleš, Obrtniška ulica 11, Kozina,
vpisni list za čoln, št. 3734-7-00077/2007,
izdala Uprava za pomorstvo RS Izola dne
20.4.2007 v. gnz‑262646
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Belorusijo,
št. 1824969. gne‑262667
Terbižan Batič Mirka, Hacguetova
ulica 3, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu , izdano pri Ministrstvu za
šolstvo in šport, leta 1989. gng‑262215
Varmaz Zana, Titova 62, Jesenice,
delovno knjižico. gnt‑262652
Vrtovec Rok, Osek 16A, Šempas,
študentsko izkaznico, št. 64060544, izdala
fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnj‑262612
Vuleta Marko, Pot na Ferjanko 4,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnz‑262621
Zupančič Marko s.p., Bilečanska ulica
5, Ljubljana, licenco, št. 005335 za vozilo
Mercedes Benz Atego 1328, reg. št. LJ 35
- OUS. gnc‑262619
Žagar Mitja Dimitrij, Golnik 122,
Globoko, vpisni list za čoln, št.
3734-1671/80-03. gnh‑262614
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Obvestilo – Vzpostavitev portala javnih naročil
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o projektnem natečaju
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)

4803
4804
4804
4804
4804
4804
4805
4805
4806
4806
4806
4807
4807
4807
4807
4808
4808
4808
4828
4857
4867
4867
4873
4877
4879
4879
4888
4900
4909
4909
4910
4911
4912
4912
4915

Obvestila o javnem naročilu
Blago
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
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
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

4915
4915
4916
4919
4919
4920
4920
4921
4921
4921
4921
4922
4922
4922
4923
4948
4954
4961
4966
4967
4968
4968
4973
4974
4976
4976
4978
4978
4984
4984
4985
4986
4986
4988
4988
4988
4991
4994
4994
4996
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