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

Ob-19283/07

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-18860/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: vrečke za kri.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 162.600,00 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 2. točka prvega odstavka 29.
člena ZJN-2.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 135.548,56 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 6. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Alojz Unetič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-58-199, faks 01/43-72-070, elektronska pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.20.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-342/07.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 450.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 97 točk,
– plačilni rok do 3 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: adaptacija doma »IRIS«:
Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 428.420,16 EUR;
najnižja ponudba 428.420,16 EUR, najvišja
ponudba 489.707,52 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-342/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 10626/07 z dne 13. 4. 2007.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Gradnje
Ob-19063/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, kontaktna oseba: Uroš Uranič, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-92-431, 041/938-628,
faks 01/58-92-697, elektronska pošta:
uros.uranic@ef.uni-lj.si, internetni naslov:
http://www.ef.uni-lj.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.41.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-5/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba fasadne obloge na objektih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.050.000 €.
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. JR-5/2006: Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.,
kontaktna oseba: Jožica Erman, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/346-01-56, faks 07/304-45-69, elektronska pošta: jozica.erman@trimo.si, internetni
naslov: www.trimo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.026.666 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-5/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37383/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Št. 430-314/2006/28

Ob-19209/07

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za oddajo
naročila gradnje po postopku s pogajanji
brez predhodne objave za obnovo prostorov dežurnega policista na PP Bežigrad, št.
430-314p/2006.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega naročila je obnova
prostorov dežurnega policista na PP Bežigrad, ki zajema naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela,
2. električne inštalacije – jaki tok,
3. električne inštalacije – telekomunikacije,
4. strojne inštalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 139.097,54 EUR (33.333.334,00
SIT).
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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-314p/2006:
Arba Plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Šimenc, Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana
- Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/56-13-123,
faks +386/1/56-11-786, elektronska pošta:
info@arba-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 210.524,68 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-314p/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2007*.
*Datum oddaje naročila je datum sklepa
o oddaji naročila. Pogodba je bila sklenjena
29. 5. 2007
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 22. 6. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Storitve

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-S-1/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 24 z dne 13. 4. 2007,
Ob-10609/07.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: nanaša se na
projekt »Študije in vrednotenja – organ
upravljanja – tehnična pomoč – 2006«, ki
se delno financira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2007.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije

Št. 44/07
Ob-18928/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije, kontaktna oseba: Brigita Urbančič, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-04, faks 01/306-19-03,
elektronska pošta: lur@ljubljana.si, internetni naslov: www.rralur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 08.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73 30 00 00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava Izvedbenega
načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje
2007–2009.
II.5) Kratek opis: izdelava Izvedbenega
načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje
2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69.500 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. JN-S-1/2007: OIKOS, Svetovanje za razvoj, d.o.o., kontaktna oseba:
Pia Primec, Jarška cesta 30, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 722-54-00, faks 721-48-07,
elektronska pošta: Pia.primec@oikos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-S-1/2 007: OIKOS, Svetovanje za razvoj, d.o.o., kontaktna oseba:
Pia Primec, Jarška cesta 30, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 722-54-00, faks 721-48-07,
elektronska pošta: Pia.primec@oikos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Ob-19233/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Boštjan Kanc, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.10.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javno naročilo št.
430-12/2007.
II.5) Kratek opis: izvedba preventivnih
zdravstvenih pregledov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 185.500,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene pregled delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj;
– oddaljenost ponudnika od posamezne
lokacije.
Merilo pod prvo alineo »ponudbena
cena« predstavlja 85% vrednosti. Merilo
pod drugo alineo »oddaljenost ponudnika
od posamezne lokacije« predstavlja 15%
vrednosti.
– Cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene pregled delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj se je preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene pregled delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj v točkah
= minimalna cena za posamezno lokacijo
oziroma preglede delavcev, ki delajo z viri
ioniz. sev. x 100 / ponujena cena za posamezno lokacijo oziroma preglede delavcev,
ki delajo z viri ioniz. sevanj
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za oddaljenost od posamezne lokacije
do 15 km 100 točk;
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– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 16 do 30 km 75 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 31 do 45 km 50 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 46 do 60 km 25 točk;
– za oddaljenost nad 61 km 0 točk.
Vir iz katerega so se določile razdalje med kraji je bila preglednica na internetni stran AMZS, in sicer: http://www.
amzs.si/?podrocje=264. Kolikor v preglednici ni kraja od koder bo ponudnik, se je za določitev razdalje uporabila aplikacija »Izračun
kilometrov (tiscover)«, ki se prav tako nahaja na internetni stran AMZS (http://www.
amzs.si/?podrocje=7). Pri določitvi razdalje
s pomočjo aplikacije »Izračun kilometrov (tiscover)« se je upoštevala najkrajša pot, ki v
celoti poteka po območju Slovenije.
Za preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj,
se je pri določitvi oddaljenosti kot lokacija
štela Ljubljana.
Ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje
naročnika in prejel največje skupno število
točk, je bil izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega
se je prijavil.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Zdravstveni dom Murska Sobota, kontaktna
oseba: Stjepan Radič dr. med., Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/534-13-00, faks 02/534-13-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 23.528,51
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Zdravstveni dom Velenje 1, kontaktna oseba: Ivana Ramšak Kolar, dr. med.,
Vodnikova, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-95-400, faks 03/58-69-039.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 52.443,82
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec,
kontaktna oseba: mag. Franjo Velikanje, dr.
med., Prešernova 6, 3310 Žalec, Slovenija,
tel. 03/713-43-34, faks 03/713-43-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 10.611,00
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo

s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 30,00 EUR. Delež:
0,28%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Aristotel d.o.o., kontaktna oseba: Darja Čaker, Ilije Gregoriča 18A, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/490-37-00, faks 07/490-37-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 28.384,30
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Majda Ciringer, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-03-941, faks
01/30-03-911.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 8.330,31
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Specialistična ordinacija medicine dela, prometa in športa Starc – Prelc Darja, dr. med.,
kontaktna oseba: Starc – Prelc Darja, dr.
med., Gradišče 12, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/734-25-00, faks 05/734-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 42.030,72
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.,
kontaktna oseba: Marjan Bilban, dr. med.,
Chengdujska 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-51-00, faks 01/585-51-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 17.126,75
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2007-39.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
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: 22. 6. 2007.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS

Št.
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-19293/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mariborski vodovod javno podjetje, d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska cesta 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-00,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: Ludvik.zupancic@mb-vodovod.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: JNVV-010B/2006.
II.5) Kratek opis: nakup električne energije za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166.917,04 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. 010: Elektro Maribor javno podjetje za distribucijo električne
energije, kontaktna oseba: Karmen Puc,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-677, elektronska pošta: Karmen.puc@elektro-maribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 138,460,29 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
138.486.29 EUR.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-010/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2007.
Mariborski vodovod javno podjetje, d.d.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila

Obvestila
o javnem naročilu

Gradnje

Blago

Ob-19105/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 11, v vednost Zoran Crnjak, SI-1000
Ljubljana, tel. +386/1/582-07-73, 582-07-00,
e-pošta: zoran.crnjak@geoplin-plinovodi.si,
faks +386/1/582-07-01.
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:
– drugo.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja vzporednega plinovoda
M1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija; Kidričevo–Rogatec.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja plinovoda DN 800 mm, NP 70 Bar
v dolžini 19.419 m, ki poteka ob vzporednem obstoječem plinovodu M1: izvedba
je predvidena v oddaljenosti 5 m od obstoječega plinovoda, na večini poteka trase
plinovoda.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV: obseg: med 19,000.000 in 21,000.000 EUR.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45000000, 45300000, 45400000,
45450000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka gradnje: 1. 11. 2007, zaključka gradnje: 31. 12. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8) Dodatne informacije: referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
P/JN/21/2007/TS-SG.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
To je neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Geoplin plinovodi, d.o.o.

Št. 346/4-2007

Ob-19182/07

Podaljšanje roka
V Uradnem listu RS, št. 53 z dne 15. 6.
2007, Ob-17170/07, je bil objavljen javni
razpis za izbiro dobavitelja sredstev za higieno in dezinfekcijo.
Spremenijo se naslednje točke, in sicer
tako da se glasijo:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb 6. 7.
2007 ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra, sejna soba na upravi.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 514/07

Ob-19329/07

Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za nakup operacijskega materiala št. objave v: Glasilu EU 2007/S
80-097782 z dne 25. 4. 2007 in Ur. l. RS,
št. 38 z dne 26. 4. 2007, Ob-12054/07, se
popravijo naslednje točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 7. 2007 do 10. ure.
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 13. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška cesta
14, Ljubljana.
Vsi dokumenti, ki bi bili veljavni na dan
27. 6. 2007, bodo veljavni tudi za novi rok
odpiranja ponudb.
Klinični center Ljubljana
Št. 4/07-21

Ob-19213/07

Popravek
V javnem razpisu za dobavo sanitetno
obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in papirja

ter ostalega medicinsko potrošnega materiala, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48
z dne 1. 6. 2007, Ob-15320/07, se dopolnijo
naslednje točke:
1. V sklopu 67 – Aquapack sistem se EM
(merska enota) »kos« nadomesti z »ml«.
Na podlagi spremembe EM (merske
enote) se spremeni količina.
2. V sklopu 99 – tubusi se artikli: Tubus
E/T št. 7,0 mm silik.; tubus E/T št. 7,5 mm
silik.; tubus E/T št. 8,0 mm silik.; tubus E/T
št. 8,5 mm silik.; tubus E/T št. 9 mm silik.;
tubus E/T št. 9,5 mm silik. in tubus E/T z
mešičkom silikoniziran brišejo.
3. Oblikuje se nov sklop 122 – tubusi iz
silikoniziranega PVC v katerega se uvrstijo
artikli tubus E/T št. 7,0 mm silik.; tubus E/T
št. 7,5 mm silik.; tubus E/T št. 8,0 mm silik.;
tubus E/T št. 8,5 mm silik.; tubus E/T št. 9
mm silik.; tubus E/T št. 9,5 mm silik. in tubus
E/T z mešičkom silikoniziran.
4. V sklopu 101 – torakalni dreni se artikli: dren torakalni Ch 20 s troakarjem; dren
torakalni Ch 24 s troakarjem; dren torakalni
Ch 28 s troakarjem in dren torakalni Ch 32
s troakarjem brišejo.
Pri opisu artiklov dren torakalni Ch 10 s
troakarjem; dren torakalni Ch 12 s troakarjem in dren torakalni Ch 16 s troakarjem se
besedilo »dolžina 23 cm« spremeni in na
novo glasi »dolžina od 23 do 25 cm«.
5. Oblikuje se nov sklop 123 – torakalni
dreni s heparizirano notranjostjo lumna v
katerega se uvrstijo artikli: dren torakalni
Ch 20 s troakarjem; dren torakalni Ch
24 s troakarjem; dren torakalni Ch 28 s
troakarjem in dren torakalni Ch 32 s
troakarjem.
6. V sklopu 107 – črevesne cevke – se
v opisu artiklov sonda črevesna CH 18 in
sonda črevesna CH 30 besedilo »30 cm, cilindrična, s centralno odprtino, z enim stranskim očesom, medicinski PVC, sterilna«
spremeni in na novo glasi »od 30 do 40 cm,
cilindrična, s centralno odprtino, z enim ali
dvema stranskima očesoma, medicinski
PVC, sterilna«.
7. V sklopu 118 – igle injekcijske za enkratno uporabo – se artikel igla injekcijska,
1XUP 1,80 X 40 mm briše.
Pri artiklu:
– igla injekcijska, 1XUP 0,70 X 38 mm
se besedilo »0,70 x 38 mm« spremeni in na
novo glasi »0,70 x od 38 do 40 mm«;
– igla injekcijska, 1XUP 0,80 X 38 mm
besedilo »0,80 x 38 mm« spremeni in na
novo glasi »0,80 x od 38 do 40 mm«;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– igla injekcijska, 1XUP 0,90 X 38 mm
besedilo »0,90 x 38 mm« spremeni in na
novo glasi »0,90 x od 38 do 40 mm«;
– igla injekcijska, 1XUP 1,20 X 38 mm
besedilo »1,20 x 38 mm« spremeni in na
novo glasi »od 1,20 do 1,25 x od 38 do
40 mm«;
– igla injekcijska, 1XUP 1,20 X 50 mm
besedilo »0,70 x 38 mm« spremeni in na
novo glasi »od 1,20 do 1,25 x 50 mm«.
8. Oblikuje se nov sklop 124 – Igla injekcijska za enkratno uporabo v katerega se
uvrsti artikel: igla injekcijska, 1XUP 1,80 X
40 mm.
9. V predračunu – OBR-D1 se doda nov
stolpec – Kataloška številka.
Nov obrazec predračuna OBR-D1 se objavi na spletni strani naročnika http://www.
sb-brezice.si.
10. V sklopu 115 – rokavice iz PE nesterilne, sterilne se v besedilu »rokavica,
izdelana iz PE, tank, prozorna, nalepljena
na papirju, nesterilna M« briše beseda »nalepljena na papirju«.
Besedilo na novo glasi: »rokavica, izdelana iz PE, tank, prozorna, nesterilna M«.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-18857/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Koroški gasilski zavod, Koroška c.
13, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/870-64-45, v roke: Roman Lupuh,
e-pošta: gzrk@siol.net, faks 02/822-08-75.
Internetni naslov naročnika: www.
poklicnigasilci-ravne.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: zaščita in reševanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vozilo za gašenje GVC 16/35.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ravne na Koroškem.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
večje gasilsko vozilo za gašenje.
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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– 10% vrednosti naročila za resnost ponudbe,
– 10% vrednosti naročila za odpravo napak v garancijskem roku.

Št.

III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj,
– da ponudnik ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije,
– da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in davkov,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: veljavna registracija in dovoljene za opravljane
dejavnosti, ki je predmet naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. dobavni rok
3. reference

Ponderiranje

70
20
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR naročnika
01303-630195003 ali ob prevzemu dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 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: 3. 8.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Koroški gasilski zavod,
Koroška c. 13, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija, tel. 02/870-64-45, e-pošta:
gzrk@siol.net.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
Koroški gasilski zavod
Ob-18897/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 01/729-54-40, v roke: Aleš
Stražar, e-pošta: info@jkp-prodnik.si, faks
01/729-54-50.
Internetni naslov naročnika: www.
jkp-prodnik.si.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: komunalna dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vodomerov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Domžale, Savska
34.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vodomerov cca 5000 kos, za hladno vodo, dimenzij: DN20, DN25, DN40 in
odkup cca 5000 kos starih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
41100000; dodatni predmet(-i): 41110000.
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:
5000 kos.
Ocenjena vrednost brez DDV: 280.000,00
EUR
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: podrobneje 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:
– izjava, da je registriran pri sodišču ali
drugem organu;
– izjava, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno;
– izjava, da ni storil dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 (Ur. l. RS, št.
128/06).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena vodomerov
2. cena za odkup starih
vodomerov
3. ponujeni vodomeri - število
različnih proizvajalcev
4. dobavni rok
5. garancijska doba
6. števni mehanizem - prikaz m3
na številčnici

60
10
10
5
5
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR 05/07.
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:
30. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50.00 EUR.
Pogoji in način plačila: 50 EUR (vključno
z DDV) na TRR 18300-0012119440.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 31. 1. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 10. uri; sedež družbe.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-18916/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Vzgojno varstveni zavod Antona
Medveda, Kamnik, Novi Trg 26b, 1241
Kamnik, Slovenija, v roke: Vesna Jeglič
Mandeljc, tel. +386/1/830-33-30, e-pošta: group1.ljvvzam@guest.arnes.si, faks
+386/1/839-13-27.
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 potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: vzgojno varstveni zavod;
– izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za dobavo živil, št.
01/2007.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Rožle, Novi trg
26b, Kamnik; Vrtec Sneguljčica, Kovinarska
cesta 11, Kamnik; Vrtec Tinkara, Klavčičeva
1, Kamnik; Vrtec Pesterna, Groharjeva 1,
Kamnik; Vrtec Palček, Šmartno 13b, Šmartno v Tuhinjski dolini.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava živil,
po sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je naveden v
razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
je dobava živil, in sicer mesa in mesnih izdelkov. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava živil, in sicer mleka in mlečnih
izdelkov. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Predmetni sklop je razdeljen na podsklopa: 2.1 Mleko in mlečni izdelki ter 2.2.
Mlečni izdelki.
Sklop št. 3
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
je dobava živil, in sicer kruha in pekovskega
peciva. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Slaščičarski izdelki in keksi
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
je dobava živil, in sicer slaščičarskih izdelkov in keksov. Podrobnejši opis je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.

3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Sveža zelenjava in sadje
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
je dobava živil, in sicer sveže zelenjave in
sadja. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Sadni sokovi
1) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava živil, in sicer sadnih sokov.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
1) Kratek opis: predmet javnega naročila
je dobava živil, in sicer ostalega prehrambenega blaga. Podrobnejši opis je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00–8.
3) Količina ali obseg: opisi in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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: javno
naročilo je razdeljeno na sklope, ki so navedeni v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa, v
celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki
ne morejo ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega
sklopa. Opisi in količine blaga, ki je predmet
javnega naročila ter ostale zahteve naročnika, so podane v razpisni dokumentaciji.
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
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o
sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na
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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 proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
v ponudbi tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se
mora nanašati na vse transakcijske račune
ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– izjavo o poskusni dobavi ponujenih artiklov pred izbiro,
– izjavo o možnosti ogleda objektov.
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: 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:
9. 8. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01243-6030635413,
sklicna številka: 1008, za nakazila iz tujine
pa še naslednji podatki: SWIFT: LJBASI2X,
IBAN: SI56012436030635413. 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 11. in 13.
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: 10. 8. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2007 ob 14. uri; Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik.
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.
Opomba pod točko II.1.2)b): Dobave na
lokacijo »Vrtec Sneguljčica, Kovinarska cesta 11, Kamnik« se bodo predvidoma pričele
izvajati kot za ostale lokacije, in sicer po
sklenitvi pogodbe (predvidoma s 1. 9. 2007),
možen pa je določen zamik (točen datum
odprtja te lokacije še ni znan).
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,
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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: Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Kamnik, Novi Trg 26b, 1241 Kamnik, Slovenija,
e-pošta: group1.ljvvzam@guest.arnes.si, tel.
+386/1/830-33-30, faks +386/1/839-13-27.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda
Št. 430-439/2007-2
Ob-18925/07
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
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 200/2007-ODP – kovinsko pohištvo.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: različne lokacije po
Sloveniji – skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 36.12.11.20-2, 28.52.10.00-0,
36.12.11.61-1, 28.52.89.50-3, 36.12.11.10-9,
28.52.00.00-3.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop 1
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Naslov: Kovinska varnostna omara
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.11.20-2.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 2
Naslov: Kovinska varnostna blagajna
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.52.10.00-0.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 3
Naslov: Kovinska garderobna omara
2300x1000x600
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.11.20-2.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 4
Naslov: Kovinska garderobna omara
1780x500x625
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.11.20-2.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 5
Naslov: Kovinska garderobna omara
1800x600x500
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.11.20-2.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 6
Naslov: Kovinska garderobna omara
1350x780x620
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.11.61-1.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 7
Naslov: Kovinski regali-1
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.52.89.50-3.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 8
Naslov: Kovinski regali-2
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.52.89.50-3.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 9
Naslov: Delovni pult – delavniška miza
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.11.10-9.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 10
Naslov: Kovinski obešalnik
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.52.00.00-3.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 11
Naslov: Kovinski regali – 2008
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.52.89.50-3.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop 12
Naslov: Trezor – 2008
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.52.10.00-0.
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
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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
200/2007-ODP; kovinsko pohištvo.
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 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 podpisa pogodbe.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 8.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-292/2007-2
Ob-18927/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-57, Sonja Jekovec, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 212/2007-ODP – Dobava
elementov vadbenega streliva za minomet 120 mm.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: skladišče MORS, DS
LOGB, TS Borovnica.
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:
29.63.30.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava elementov vadbenega
streliva za minomet 120 mm
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.63.30.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
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: 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.
V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS
212/2007-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:
16. 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: 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 8.
2007 ob 11. 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 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:
20. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18929/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-19-336, v roke: Iva Strmec,
e-pošta: iva.strmec@fkkt.uni-lj.si, faks
01/24-19-144.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oscilacijski reometer.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 19.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
oscilacijski reometer z možnostjo treh
sistemskih temperaturno kontrolnih postavitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33250000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjena vrednost brez DDV: 70.000,00
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: bančne garancije v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni po prejemu računa,
ki se izda po podpisu zapisnika o inštalaciji,
uspešnem preizkusu delovanja, osnovnem
izobraževanju zaposlenih za uporabo opreme.
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 določili iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: OP07-2.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 8.
2007 ob 10. uri; Ljubljana, Aškerčeva 9.
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, Slovenska 54, pp 704, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: MF, Sektor za
javna naročila, gospodarske javne službe in
koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Št. 430-315/2007-2
Ob-19026/07
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 +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
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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 221/2007-ODP – Nakup
fotokopirnih strojev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MORS – lokacije naročnika v Republiki Sloveniji.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
(Predmet naročila je nakup oziroma dobava in montaža z vzdrževanjem fotokopirnih
strojev.)
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
Sklop št. 2
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 11 kosov.
Sklop št. 3
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 16 kosov.
Sklop št. 4
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 16 kosov.
Sklop št. 5
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 6
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 7
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 8
Naslov: nakup fotokopirnih strojev
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
3) Količina ali obseg: 8 kosov.
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.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
MORS221/2007-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:
23. 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: 23. 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: 24. 8.
2007 ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpira
nju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo pri
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 – UPB4), Ur. l. RS, št.
26/2007 z dne 23. 3. 2007.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-293/2007/5
Ob-19211/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za dobavo robota
za dezaktiviranje eksplozivnih naprav, št.
430-293/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Kraj dobave opreme in izvedbe šolanja:
MNZ, SE GPU, Enota za protibombno zaščito, Sadinja vas 97, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je dobava
novega, serijsko izdelanega robota za
dezaktiviranje eksplozivnih naprav in izvedba šolanja.
Predmet javnega naročila (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.26.26.00-0, dodatni predmet(-i):
33.26.26.10-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je dobava
novega, serijsko izdelanega robota za dezaktiviranje eksplozivnih naprav in izvedba
šolanja.
Naročilo se ne bo oddalo po sklopih.
Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
naročila v celoti in se ne morejo prijaviti za
dobavo oziroma izvajanje posameznih delov
predmetnega javnega naročila.
Količine blaga – opreme so podane v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 275.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 3. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, ki sledi
prevzemnemu zapisniku.
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 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.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 ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
v ponudbi tudi naslednje dokumente:

– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi 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:
Poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
Izjava ponudnika, da ima kot ponudnik
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Seznam najpomembnejših dobav izdelovalca robota v zadnjih treh letih s področja
predmeta javnega naročila.
Izjava, da ponujena oprema izpolnjuje
zahteve iz predmetne razpisne dokumentacije in tehnični opis oziroma druga dokumentacija.
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: 430-293/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 8. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43029307,
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: 14. 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
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ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 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 točko II.3): Dobavni rok je
datumsko določen ob predpostavki, da bo
pogodba sklenjena do 18. 10. 2007. V primeru, da bo pogodba sklenjena kasneje kot
10 dni po navedenem roku, se dobavni rok
ustrezno zamakne.
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:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 130/03
Ob-19214/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Tomaž Seljak, tel.
+386/2/252-03-31, faks +386/2/252-43-34,
e-pošta: izum@izum.si.
Internetni naslov: www.izum.si.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Slavko Šerod, tel. 02/252-03-31,
faks 02/252-63-36.
1.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut informacijskih znanosti,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, v
roke: Brigita Adorjan, tel. 02/252-03-31, faks
02/252-63-36.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000
Maribor, Slovenija, v roke: Brigita Adorjan,
tel. 02/252-03-31, faks 02/252-63-36,
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN01/2007-OP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. Nakup računalniškega strežnika, ki
podpira operacijske sisteme Open VMS,
Unix (1 kos).
2. Nakup računalniškega strežnika, ki
podpira operacijski sistem Windows (2
kosa).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Institut informacijskih
znanosti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 27. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:v razpisni dokumentacija, ki je brezplačna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentacija, ki je brezplačna:
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentacija, ki
je brezplačna.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentacija, ki
je brezplačna.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: v razpisni dokumentacija, ki
je brezplačna.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: v razpisni dokumentacija, ki je brezplačna.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: v razpisni dokumentacija, ki je brezplačna.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN01/2007-OP.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 8. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 8. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2007
ob 10. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2007.
IZUM
Št. 130/03
Ob-19215/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, v roke: mag. Tomaž Seljak, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386(2)25-20-331, faks +386(2)25-24-334,
elektronska pošta: izum@izum.si, internetni
naslov: www.izum.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Institut informacijskih znanosti, v roke: Slavko Šerod, Prešernova 17,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/25-20-331,
faks 02/25-26-336.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut informacijskih znanosti, v
roke: Brigita Adorjan, Prešernova 17, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/25-20-331, faks
02/25-26-336.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut informacijskih znanosti, v roke: Brigita Adorjan, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/25-20-331, faks 02/25-26-336.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN02/2007-OP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. Nadgradnja obstoječih diskovnih
polj SAN, EVA3000 in EVA6000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Institut informacijskih
znanosti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 27. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačna.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačna.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: v razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačna.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačna.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN02/2007-OP.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 8. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 2007 do
10.30.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 8. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2007 ob
11. uri; IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2007.
IZUM
Št. 6/34
Ob-19336/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: EA – pridobitev pravice za uporabo
programske opreme Microsoft.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o..
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je pridobitev pravice
za uporabo programske opreme Microsoft preko licenčne pogodbe za obdobje
treh let.
Količine posameznih produktov so definirane na podlagi pregleda in ocene potreb
v naslednjem tri letnem obdobju - priloga
razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30241000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: EA (Enterprise Agreement) – pravica za uporabo
programske opreme Microsoft.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 8.500 €.
– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8.500 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo se izvede v treh obrokih – skupna
vrednost se razdeli na tri dele, in sicer:
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1. prvi obrok bo izplačan v višini
417.292,61 € brez DDV v roku 30 dni od
podpisa pogodbe;
2. preostali pogodbeni znesek se razdeli
na dva enaka dela in se plačilo izvede ob
obletnicah podpisa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
P 5 Ponujene storitve morajo popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
P 7 Ponudnik mora skrbeti za sprotno
dobavo (takoj po izidu) vsaj dveh originalnih
paketov (medijev) vse programske opreme,
ki je predmet Enterprise Agreement pogodbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti.
P 3 Ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v
kateremkoli podobnem položaju. Ponudnik
predloži izjavo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 4 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih
računov (pogoj se nanaša na vse račune
ponudnika). Ponudnik predloži izjavo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 6 Ponudnik mora imeti znanja s področja licenciranja Microsoft programske opreme, zato mora imeti pridobljene naslednje
statuse:
– status Microsoft gold certified partner
s kompetenco:
a) MCP – Microsoft licensing solution for
small & medium organizations;
b) CPLS – certified partner for learning
solutions (v primeru, če bo pogodba vključevala tudi šolanja na lokaciji naročnika).
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 20-2007/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do
12. ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 2. 8. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.

Št.

VI.3) Dodatne informacije: javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2007 ob 10. uri v
prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Ob-19317/07
Dopolnitev
Javna objava – gradnje, za Mestno občino Maribor, objavljena v Uradnem listu RS,
št. 51 z dne 8. 6. 2007, Ob-16898/07, za
predmet razpisa: obnova, sanacija in adaptacija ter novogradnja minoritskega samostana za potrebe Lutkovnega gledališča v
Mariboru, se dopolni v naslednjem delu:
Javno naročilo se nanaša na projekt/program, s katerim bo Mestna občina Maribor
konkurirala na evropska sredstva.
Mestna občina Maribor
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Ob-19027/07

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik OŠ Solkan, Šolska ulica 25,
5250 Solkan, je na podlagi Zakona o javnem
naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 – ZJN-2),
sprejel odločitev o zavrnitvi vseh prispelih
ponudb za javno naročilo »Zamenjava strešne kritine OŠ Solkan«, po javnem razpisu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51 z
dne 8. 6. 2007, Ob-16729/07.
Naročnik je ugotovil, da so vse tri prejete
ponudbe pravočasne in nepopolne, od tega
sta dve ponudbi nesprejemljivi, saj ponudbeni ceni ponudnikov presegata naročnikova zagotovljena sredstva, ena ponudba pa
je nepravilna, saj ponudnik ni izpolnil z razpisno dokumentacijo določenih pogojev. Iz
navedenih razlogov je naročnik zavrnil vse
prejete ponudbe.
OŠ Solkan
Št. 110-1/07

Ob-19225/07

Ob-19318/07
Obvestilo
1. Izgradnja ulične kanalizacije mešanega tipa VI. faza, v dolžini 1800 m vključno
s kanalizacijskimi hišnimi priključki v dolžini 1 m' v parcelo lastnika, tlačnega kanala
dolžine 290 m, zadrževalnega bazena, črpališča odpadnih voda vključno s strojno
in elektro opremo in izgradnjo električnega napajalnega kabla, v naselju Miklavž na
Dravskem polju;
2. Ureditev cestišč na območju izgradnje
kanalizacije;
3. Zemeljska in gradbena dela za polaganje vodov javne razsvetljave in vodovoda,
obveščamo, da bo projekt delno financiran
iz sklada Evropske unije – Evropski sklad za
regionalni razvoj.
Občina Miklavž na Dravskem polju

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »odsek AC Pluska–Ponikve,
glavna gradbena dela: sklop »1« avtocesta
od km 2+640 do km 10+240, sklop »2« premostitveni objekti« (Ob-6425/07), Ur. l. RS,
št. 38 z dne 26. 4. 2007 pa je bil objavljen
prestavljen rok za predložitev ponudb
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006) ponovno podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 24. 7.
2007 do 10. ure. Razpisno dokumentacijo
je mogoče pridobiti do dne 23. 7. 2007. Odpiranje ponudb bo dne 24. 7. 2007 ob 11.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 430-2/07

Št. 430-02/2007-3

Št. 144/07

Ob-19212/07
Sprememba
V obvestilu o javnem naročilu za oddajo
naročila za gradnjo po odprtem postopku,
za Rekonstrukcijo mestne ceste Kopališče–Vreskovo–Neža 1. faza, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 1. 6. 2007,
Ob-15672/07, se spremenijo naslednje točke:
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcijo mestne ceste Kopališče–Vreskovo–Neža 1. faza, 2. faza in
3. faza »Naložba v vašo prihodnost«.
Projekt delno financira Evropska unija
– Evropski sklad za regionalni razvoj.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odstranitev asfalta, izvedba zgornjega, spodnjega ustroja, izdelava podpornih zidov,
ograj, kompletna rekonstrukcija vodovoda,
kanalizacije in javne razsvetljave. Izvedba
gradbenih del TK, KKS in elektro kanalizacije. Dolžina trase 1. faze – 470 m, 2. faze
– 395 m in 3. faze – 195 m.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.202.000,00 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: Proračun Občine Trbovlje in
Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.
Občina Trbovlje

Ob-19341/07

Popravek
V javnem razpisu z nazivom »Izvedba
preplastitve občinskih cest v letu 2007 na
območju Občine Semič«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 55 z dne 22. 6. 2007,
Ob-18135/07, se popravi naslednja točka:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla v višini 10%
od pogodbene vrednosti.
Občina Semič
Ob-18686/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
Slovenija, tel. 03/812-10-00, v roke: Nataša
Lavrič, e-pošta: obcina.rogatec@siol.net,
faks 03/812-10-12.
Internetni naslov naročnika: www.
rogatec.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).
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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: komunalna ureditev cone P3 z
izgradnjo suhega zadrževalnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Pro
izvodna cona P3 v Rogatcu.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
komunalna ureditev proizvodne cone P3
(izgradnja ceste s pločnikom in javno razsvetljavo, izgradnja nadomestne ceste,
fekalnega kanala, vodovodnega omrežja
in izgradnja kontrolirane odvodnje kanal
A in suhega zadrževalnika).
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali
več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isti kot
v točki II.1.5).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
od 13. 8. 2007 do 30. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije:
– za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti,
– 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: naročnik bo plačal z razpisom
oddana dela v skladu z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju, ki natančno opredeljuje odgovornost
vseh sodelujočih ponudnikov pri izvedbi naročila. Vsi ponudniki v skupini odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je pri pristojnem sodišču
ali drugem organu registriran za dejavnost,
ki jo prevzema v ponudbi. Dokazilo: izjava
gospodarskega subjekta. Gospodarski sub
jekti, 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 sub
jekta.
2. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN2,
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 ZJN2, s priloženim po-
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oblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika);
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti
Mestna obþina
zastopnik ni bil pravnomočno
obsojenCelje
za
Trgodstavka
celjskih knezov
kazniva dejanja iz prvega
42. čle-9
3000 Celje
na ZJN2, s priloženim pooblastilom
za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike).
3. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v
katerem koli podobnem položaju, prav tako
pa proti njemu ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi;
– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
IIl.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 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: skladno z 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: 430-0005/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 7. 2007 do 8. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 12. uri; Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec – sejna soba. 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: da.

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

Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
Naročnik si skladno s pogoji, opredeljenimi
v razpisni dokumentaciji, pridružuje zaključiti
postopek brez oddaje naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Občina Rogatec
Ob-18693/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marija Lužnik, tel. 04/580-91-04, 051/417-560,
e-pošta: marija.luznik@zirovnica.si, faks
04/580-91-09.
Internetni naslov naročnika: www.
zirovnica.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): Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Helena Čadež, tel. 04/580-91-00, e-pošta:
obcina@zirovnica.si, faks 04/580-91-09.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja kanalizacije Rodine s
povezovalnim kanalom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja kanalizacije Rodine (gradbena
dela) v dolžini 3320 m, meteorne kanalizacije, priključnega kanala na Studenčice
v dolžini 538 m ter prestavitev vodovoda
in javne razsvetljave. Izgradnja kanalizacije poteka po naselju, trasa priključnega
kanala pa izven naselja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232420.
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 celotnih gradbenih del (zemeljska dela,
odvodnjavanje, razsvetljava,...) za izgradnjo
kanalizacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 900.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 12. 2007.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Ob predložitvi ponudbe je potrebno
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 40.000 EUR;
2. Pred sklenitvijo pogodbe predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe, ki mora veljati še 60 dni po preteku
veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe, ki mora veljati še en dan
po preteku garancijskega roka, ki je določen
v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob
podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih situacij in končne
obračunske situacije, potrjene s strani nadzora naročnika, 8. dan od uradnega prejema
situacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; naročnik si pridržuje
pravico, da ne odda javnega naročila oziroma ne sklene pogodbe z izbranim izvajalcem v primeru, da ne bodo zagotovljena
sredstva s strani Evropske unije – Evropski
sklad za regionalni razvoj.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2;
– Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;
– Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake
Mestna obþina Celje
s področja predmeta javnega
naročila;
Trg celjskih knezov 9
– Izjave, da ponudnik izpolnjuje obve3000 Celje
znosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež;
– Izjave, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– Izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov;
– Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa (obrazec BON 1/P oziroma BON 1/SP in BON2).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo jav-

nega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije;
– Izpolnjena referenčna lista ponudnika
skupaj z referenčnimi izjavami;
– Seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika;
– Seznam opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0007/2007.
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:
7. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na podračun pri Banki Slovenije, št. 01392-0100007760, Občina Žirovnica, sklicevanje na številko 18
76902-7130007-43000707 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu
oziroma s pisno zahtevo, s tem da takrat
naročniku posreduje tudi podatke o polnem
in točnem naslovu firme in identifikacijsko
številko za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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 10. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2007 ob 12. uri; Občina Žirovnica, Breznica
2, 4274 Žirovnica.
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: da.

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

Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-28-00,
e-pošta: dkom@gov.si, faks 01/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Občina Žirovnica
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Ob-18848/07
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 01/478-80-36Internetni 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: hodnik za pešce skozi naselje
Kranjska Gora.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0203 cesta R1-201 Kranjska Gora–Mojstrana–Dovje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
hodnik za pešce skozi naselje Kranjska
Gora.
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: hodnik
za pešce skozi naselje Kranjska Gora.
Ocenjena vrednost brez DDV: 406.525,83
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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
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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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 8. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 9. 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18849/07
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 rekonstrukcijo
ceste R3-615/5736 Vogrsko–Volčja Draga
od km 4,840 do km 6,265.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
5736 cesta R3-615 tri hiše – Volčja Draga.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela za rekonstrukcijo ceste
R3-615/5736 Vogrsko–Volčja Draga od
km 4,840 do km 6,265.
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 rekonstrukcijo ceste R3-615/5736
Vogrsko–Volčja Draga od km 4,840 do km
6,265.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,938.554,17 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.
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:
8. 8. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 9. 8.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Mini-
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strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18850/07
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: sanacija mostu čez Savo v Kranju
na R2-412/0359 v km 1,000.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0359 cesta R2-412 Kranj (Kidričeva–Iskra).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija mostu čez Savo v Kranju na
R2-412/0359 v km 1,000.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija mostu čez Savo v Kranju na R2-412/0359
v km 1,000.
Ocenjena vrednost brez DDV: 923.666,67
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.
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),
– solidnost (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
3799/S 200-142007 z dne 16. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do 8.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18851/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija mostu čez Dravo
v Vuzenici na R3-735/6314 Muta–Vuzenica
v km 0,210.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
6314 cesta R3-735 Muta–Vuzenica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mostu čez Dravo v Vuzenici na R3-735/6314 Muta–Vuzenica v
km 0,210.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija mostu čez Dravo v Vuzenici na
R3-735/6314 Muta–Vuzenica v km 0,210.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,278.333,33 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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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.)
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),
– solidnost (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
3794/S 200-142007 z dne 16. 2. 2007.
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:
25. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 26. 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:
20. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430/07-431-2940
Ob-18856/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer, Slovenija, v roke: Janez Rožmarin, tel. +386/2/584-90-40,
e-pošta: janez.rozmarin@ljutomer.si, faks
+386/2/581-16-10.
Internetni naslov naročnika: www.
ljutomer.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-a).
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:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: celovita prenova Glavnega trga
v Ljutomeru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljutomer.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
glavni trg leži v središču mestne aglomeracije Ljutomera in predstavlja njeno osrednjo urbano površino. Investicija zajema
celovito obnovo komunalne infrastrukture
in zunanje ureditve na področju Glavnega trga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.32.20-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celovita prenova Glavnega trga v Ljutomeru bo
obsegala obnovo komunalne infrastrukture
in zunanje ureditve na področju Glavnega
trga.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 8. 2007, zaključek 30. 11.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je imel v
zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni
prihodek vsaj v višini, 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 vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
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III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe

Ponderiranje

95 točk
5 točk

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45,00 EUR.
Na transakcijski račun Občine Ljutomer
št. 01263-0100013693.
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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III.
nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom, če niso 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: da; regionalni razvojni programi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Občina Ljutomer
Ob-18868/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Branko Belca, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-418, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kungota, kontaktna oseba: Jernej Senekovič, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, Slovenija, tel.
02/655-05-04, faks 02/655-05-06, elektronska pošta: senekovic@kungota.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kungota, kontaktna oseba: Jernej Senekovič, Plintovec 1, 2201 Zg.
Kungota, Slovenija, tel. 02/655-05-04, faks
02/655-05-06, elektronska pošta: senekovic@kungota.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: rekonstrukcija ceste Kamnica–Kungota.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Kamnica-Kungota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kamnica-Kungota.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev (od podpisa pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
07, 08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti: ponudnik
mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43000-3/2007
080009.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2007.
Cena 100 EUR (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina
za
javni
razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
1. 8. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponud
nikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2007
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2007.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Ob-18869/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, 1433 Radeče, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, 1433 Radeče, tel. 03/568-08-00, v roke:
Jože Renko, org. dela, e-pošta: gospodarstvo@radece.si, faks 03/568-08-23.
Internetni naslov naročnika: http://www.
radece.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: rekonstrukcija lokalne ceste št.
342030: Jagnjenica-Svibno-Sela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Trasa lokalne ceste št. 342030: Jagnjenica-Svibno-Sela, Občina Radeče.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030:
Jagnjenica-Svibno-Sela, v skupni dolžini
3.390 m. Izvedba obsega: 1. preddela, 2.
zemeljska dela, 3. zgornji ustroj, 4. odvod
njavanje, 5. ostala dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120; dodatni predmet(-i): 45111200,
45111213, 45111220, 45112500.
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 cestišča v skupni dolžini 3.390 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 620.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1. 8. 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: po razpisni dokumentaciji.
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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, 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
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, niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v
prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2).
2. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Imeti
mora tudi potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno.
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen
je prenehanje poslovanja ali ni bil uveden
katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
4. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
5. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za izvedbo predmetnega javnega naročila
– podrobnosti v 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.
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. rok izvedbe
3. reference
4. podrobnosti v razpisni
dokumentaciji

Ponderiranje

80
10
10

Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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:
7. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30.00 EUR.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče do 7. 8. 2007, vsak delovni dan med
8. in 12. uro na sedežu Občine Radeče.
Znesek potrebnega vplačila za pridobitev
dokumentacije: 30,00 EUR, znesek vključuje DDV.
Pred prevzemom razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu
zneska 30,00 EUR na podračun proračuna
01299-0100003393 pri UJP Žalec, identifikacijska številka za DDV: 50643720.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 12. ure; sejna soba Občine Radeče.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; določitev finančnih virov za javni
razpis za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij« iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.4.2)Vlaganje pritožb: vlaganje pritožb
v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja – UPB4 (Ur. l. RS,
št. 26/07).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče, Slovenija, e-pošta: gospodarstvo@radece.si, tel. 03/568-08-00, faks
03/568-08-23, internetni naslov http://www.
radece.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Občina Radeče
Ob-18870/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, Šadl Milan, e-pošta: milan.sadl@moravske-toplice.si, faks
02/538-15-02.
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: doživljajski turistični center Oaza
zdravja-gradnja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tešanovci, Moravske Toplice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja turističnega centra Oaza zdravja.
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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, dobro izvedbo
posla in garancija za garancijsko dobo.
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: 414-05/07-1.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 7. 2007 do
15. 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: 1. 8.
2007 ob 9. uri; Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
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, in sicer
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta Razvoj
regij).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Občina Moravske Toplice
Ob-18876/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob
Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Bistrica ob
Sotli, tel. 03/800-15-00, v roke: Ana Bercko,
e-pošta: ana.bercko@bistricaobsotli.si, faks
03/800-15-15.
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:
– 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 povezovalne ceste Zagaj
– Sv. Gore – Vrhovnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Zagaj,
Svete Gore, Vrhovnice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev povezovalne ceste Zagaj - Svete
Gore – Vrhovnice.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete Gore
– Vrhovnice.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 8. 2007, zaključek 1. 5. 2009.
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
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:
5. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 70,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na EZR Občine Bistrica ob Sotli št. 01349-0100004241,
sklic 00 371-0003-2007, dokazilo o plačilu:
ureditev povezovalne ceste Zagaj – Sv. Gore
– Vrhovnice.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 8.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Bistrica
ob Sotli.
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; »Regionalni razvojni programi«
v okviru operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj
regij«.
VI.3) Dodatne informacije: projekt delno
financira EU Evropski sklad za regionalni razvoj. V primeru, da se sredstva ne pridobijo,
se projekt ne bo izvajal.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Občina Bistrica ob Sotli
Ob-18917/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Alojz Pahulje, tel. 837-20-07, v roke: Alojz
Pahulje, e-pošta: alojz.pahulje@ribnica.si,
faks 836-10-91.
Internetni naslov naročnika: http://www.
obcina@ribnica.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: OC
Breg pri Ribnici.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja končne faze komunalne infrastrukture in komunalne opreme OC
Breg.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 230.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 8. 2007, zaključek 15. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 60 dni po
prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi z kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2;
– izjavo, da ima ponudnik veljavno registracijo 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:
– izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ponudnik ni opusti poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;
– izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem
in da ni storil velike strokovne napake s področja predmetnega javnega naročila;
– izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države v kateri ima sedež;
– izjavo, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
naročila in, da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev razpisne dokumentacije.
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: 01-AP-430-7/2007.
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:
1. 8. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Občina
Ribnica št. 01304-0100005476.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 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 15. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Ribnica,
Gorenjska cesta 3.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Občina Ribnica
Št. 411-41/2007
Ob-18926/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215, v roke: Pavle Jenič,
e-pošta: pavle.jenic@novomesto.si, faks
07/39-39-212.
Internetni naslov naročnika: http://www.
novomesto.si/si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja servisnega objekta za
tenis s kegljiščem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rekreacijski center Portoval v Novem mestu.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: v
rekreacijskem centru Portoval je poleg

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obstoječih tenis igrišč potrebno zgraditi servisni objekt (garderobe, sanitarije,
skladiščni prostor za vzdrževanje tenis
igrišč) ter izgraditi in dobaviti opremo za
štiristezno kegljišče.
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: potrebno je zgraditi objekt ter zmontirati opremo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 900.000,00
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 17. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija (ali garancija zavarovalnice)
za resnost ponudbe, izjavi o predložitvi bančne garancije (ali garancije zavarovalnice)
za dobro izvedbo del in bančne garancije
(ali garancije zavarovalnice) 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:
Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek.
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.
Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v sladu z zakonskimi določbami države, kjer je sedež.
Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Da nudi najmanj 60-dnevni rok plačila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da zagotavlja, da bo vsa razpisana dela
izvedel najkasneje do 30. 6. 2008.
Da zagotavlja, da je oprema opremljena
s CE oznako.
Da zagotavlja, da ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve naročnika.

Da nudi v primeru okvare odzivni čas
2 delovna dneva, garancijsko vzdrževanje
minimalno 3 leta in da nudi nadomestne
dele še najmanj 10 let od dneva podpisa
primopredajnega zapisnika.
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: 411-41/2007-2011.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234 model sklic 5551.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 21. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 8.
2007 ob 12. uri; Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, sejna
soba II/67.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavnik podjetij s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, PP 704, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dr-kom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Mestna občina Novo mesto
Ob-18930/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): danilo.hocevar@ribnica.si, tel.
01/837-20-06, v roke: Danilo Hočevar,
e-pošta: danilo.hocevar@ribnica.si, faks
01/836-10-91.
Internetni naslov naročnika: http://www.
obcina@ribnica.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).
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: investicijsko vzdrževalna dela – prenova levega dela pritličja, I. nadstropja ter
obnova fasade in ureditev okolice in parkirišč na objektu Gorenjska cesta 9 v Ribnici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gorenjska cesta 9, Ribnica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela, izvedba
gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del
na objektu Gorenjska cesta 9.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
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: da.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
48,400.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 8. 2007, zaključek 20. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 60 dni po
prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
sodelovanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organi 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, nedeovoljeno 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.
Ponudniki ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo naročniki
ne smejo sodelovati in je naročniku Komisija za preprečevanje korupcije dovolila, da

sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora za predmetno javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, daje poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega
poročila za predmetno naročilo.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja.
Ponudnik nima neporavnanih obveznosti
v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu.
Dokazilo: za pravne osebe Obrazec BON
2, za fizične osebe Obrazec BON 1/SP in
potrdilo o solventnosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli, zaključenih v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
500.000,00 EUR z DDV. Dokazilo: seznam
gradbenih del in potrdilo končnega naročnika gradbenih del.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, kije predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1
UPB1.
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
Kadrovski pogoji:
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
za zahtevne objekte skladno s 77. členom
ZGO-1 UPB1.
Dokazilo: potrdilo o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici in strokovni življenjepis.
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.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Občina
Ribnica št. 01304-0100005476.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 11. uri; Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Občina Ribnica
Ob-19030/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Anton Kamin, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Kamnik, kontaktni osebi:
Anton Kamin in Mira Resnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-105
ali 041/767-454, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: anton.kamin@kamnik.si, internetni naslov: www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za
družbene dejavnosti, kontaktna oseba:
Anton Kamin, Mira Resnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-142,
faks 01/83-18-119, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni naslov: www.
kamnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, elektronska pošta:
obcina@kamnik.si, internetni naslov: www.
kamnik.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stadion Prijateljstva v Mekinjah: gradnja
tribun.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mekinje, Cankarjeva 23 A
– Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
tribun.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. oktober 2007 in/ali konec 30. oktober 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi,
– bančna garancija za dobro izvedbo
del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 80%,
2. rok izvedbe 10%,
3. garancija 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 8. 2007.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: Občina Kamnik
(01243 – 0100002257).
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 8. 2007 ali 52 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 10. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 8. 2007
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24
– 1240 Kamnik (sejna soba št. 17/pritličje).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2007.
Občina Kamnik
Ob-19066/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki,
Slovenija.
Internetni naslov naročnika: www.
krsko.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija, v roke: Niko
Somrak, e-pošta: niko.somrak@krsko.si, tel.
+386/7/498-12-75, faks +386/7/498-12-76.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
Slovenija, tel. +386/7/498-12-75.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
Slovenija, tel. +386/7498-12-75.
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: rekonstrukcija Gorjanske ceste ter
pločnika s komunalno infrastrukturo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kostanjevica na Krki.
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
rekonstrukcijo Gorjanske ceste izgradnjo
pločnika, sekundarne 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 15. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Ustrezno finančno zavarovanje za res
nost ponudbe v višini 1.000,00 EUR.
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– 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: 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
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:
10. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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 14. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
13. 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; projekt delno financira Evropska

unija iz 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:
21. 6. 2007.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 405-05/04-1
Ob-19181/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Loški Potok, Hrib
17, 1318 Loški Potok, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vinko.kosmerl@loski-potok.si, tel. 01/835-01-00, v roke: Vinko Košmerl,
e-pošta: vinko.kosmerl@loski-potok.si, faks
01/835-01-02.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja Doma starejših občanov
Loški Potok.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Hrib-Loški Potok.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno – obrtniško inštalacijskih del.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
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 20. 8. 2007, zaključek 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 60 dni po
prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
sodelovanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi. Ponudnik ali njegov
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– 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.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o nezdružljivosti opravljanje javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo naročniki
ne smejo sodelovati in je naročniku Komisija za preprečevanje korupcije dovolila, da
sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora za predmetno javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega
poročila za predmetno naročilo.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja.
Ponudnik nima neporavnanih obveznosti
v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu.
Dokazilo: za pravne osebe obrazec BON
2, za fizične osebe obrazec BON 1/SP in
potrdilo o solventnosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj tri kvalitetno in pravočasno opravljene istovrstne
gradnje, zaključene v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe, v znesku nad 2.000.000
EUR z DDV.
Dokazilo: seznam gradenj, potrjenih s
strani končnega naročnika.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila, skladno s 33. členom
ZGO-1-UPB1.
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
Kadrovski pogoji:
ponudnik mora imeti v rednem delovnem
razmerju najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del na zahtevnih objektih,
skladno s 77. členom ZGO-1-UPB1.
Dokazilo: potrdilo o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici in strokovni življenjepis z navedbo referenc.
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.
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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:
3. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR
01266-0100005592.
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: do 6. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 10. uri; soba župana Občine Loški
Potok.
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: da; regionalni razvojni programi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Loški Potok
Ob-19183/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/816-12-37, v roke: Mateja Cvetkovič,
e-pošta:  mateja.cvetkovic@občina-sevnica.si, faks 07/816-12-10.
Internetni naslov naročnika: www.
obcina-sevnica.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) pod
ročja/.-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: ureditev vodovodov v Občini Sevnica. Projekt delno financira Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev vodovodov v Občini Sevnica.
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Projekt delno financira Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj. Naročilo se bo izvedlo v primeru, da bo naročnik uspel na prvem javnem razpisu za
prednostno usmeritev »regionalni razvojni
programi« v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»razvoj regij«.
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: da.
Sklop št. 001
Naslov: Vodovod Studenec
1) Kratek opis: ureditev vodovodnega
sistema v KS Studenec.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45111291.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 6. 2009.
Sklop št. 002
Naslov: Vodovod Primož
1) Kratek opis: ureditev vodovodov v KS
Primož in KS Boštanj.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45111291.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 6. 2009.
Sklop št. 003
Naslov: Vodovod Osreški Vrh – Leskovec – Šentjanž
1) Kratek opis: ureditev vodovoda v KS
Šentjanž.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45111291.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 6. 2009.
Sklop št. 004
Naslov: Povezava vodovodnega omrežja
s posameznimi vodovodnimi sistemi
1) Kratek opis: povezovanje vodovodnih
sistemov od KS Studenec, KS Primož, KS
Boštanj, KS Tržišče, KS Krmelj in KS Šentjanž.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45111291.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 6. 2009.
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:
zaključek 30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000 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 10%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu in
potrditvi situacij v skladu z zakonom 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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
naročilo se bo izvedlo v primeru, da bo naročnik uspel na prvem javnem razpisu za
prednostno usmeritev »regionalni razvojni
programi« v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»razvoj regij«.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 8. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 11. uri; Občina Sevnica.
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: da.

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

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev
»regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »razvoj regij«.
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VI.3) Dodatne informacije: v primeru, če
bodo ponudbe nesprejemljive bo naročnik s
ponudniki, ki bodo predložili pravilno ponudbo izvedel pogajanja.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-20-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Sevnica
Ob-19184/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Slovenija, v roke: Mateja
Cvetkovič, e-pošta: mateja.cvetkovic, tel.
07/816-12-37, faks 07/816-12-10.
Internetni naslov naročnika: www.
obcina-sevnlca.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: komunalna infrastruktura-Drožanjska, Sevnica. Projekt delno financira
Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
komunalna infrastruktura Drožanjska,
Sevnica. Projekt delno financira Evropska
unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.
Naročilo se bo izvedlo v primeru, da bo
naročnik uspel na prvem javnem razpisu za
prednostno usmeritev »regionalni razvojni
programi« v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»razvoj regij«.
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 razpisna dela.
II.2.2) Opcije: ne.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu in
potrditvi situacije v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; naročilo se bo izvedlo
v primeru, da bo naročnik uspel na prvem
javnem razpisu za prednostno usmeritev
»regionalni razvojni preogrami« v okviru
operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »razvoj regij«.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 8. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 8.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Sevnica.
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: da;

a obþina Celje
jskih knezov 9
000 Celje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev
»regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »razvoj regij«.
VI.3) Dodatne informacije: v primeru, da
bodo ponudbe nesprejemljive, bo naročnik s
ponudniki, ki bodo predložili pravilno ponudbo, izvedel pogajanja.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-20-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Sevnica
Št. 430-75/2007/2
Ob-19185/07
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.
00386/1/369-54-25, 00386/1/369-52-04, v
roke: Aleksandra Velkovrh, Miroslav Benulič, e-pošta: aleksandra.velkovrh1@gov.si,
faks 00386/1/369-55-96.
Internetni naslov naročnika: www.
mp.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova fasade, oken in strehe na
sodni stavbi na Tavčarjevi 9, Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: sodna
stavba na Tavčarjevi 9 v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova fasade, oken in ostrešja in zamenjava kritine z vsemi pripadajočimi deli.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Obnova fasade, oken in strehe
1) Kratek opis: obnova fasade, oken in
strehe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,625.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 150 dni od
oddaje javnega naročila.
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: 625.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 150 dni od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
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: 2,000.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 150 dni od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– obnova fasade in oken,
– obnova ostrešja in zamenjava kritine.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2,500.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
3. 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: 85% plačila po dokončanju del
in 15% plačila po uspešni primopredaji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Kadrovska sposobnost:
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
in/ali posameznih del za zahtevne objekte skladno s 77. členom Zakona o graditvi
objektov (Ur. I. RS, št. 102/04) in je v zadnjih
3 letih vodil eno ali več gradenj na spomeniško zavarovanih objektih v skupni vrednosti
nad 1.000.000,00 EUR brez DDV.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
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vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
Zakona o javnem naročanju.
Ponudnik mora imeti registracijo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila
(43. člen Zakona o javnem naročanju).
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list
RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo
sodelovati in je naročniku Komisija za preprečevanje korupcije dovolila, da sodeluje
s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na
seznam.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik nima neporavnanih obveznosti
v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu. Ponudnik mora izkazati,
da je v zadnjih treh letih dobro opravil eno
ali več istovrstnih storitev na spomeniško
zavarovanih objektih v skupni vrednosti nad
1.000.000,00 EUR brez DDV.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1, Ur. I. RS, št. 110/02).
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: 430-75/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 8.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, soba 120,
4. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ponudnika in
osebe s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slo-

Stran

5078 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

venska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 51/07
Ob-19202/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveti Jurij, kontaktna oseba: Francka Lavrenčič, prav., Ulica Bratka Krefta 14,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija, tel.
02/564-45-20, faks 02/564-45-30, elektronska pošta: obcina@sveti-jurij.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: ZIM, zasnove in vodenje investicij, d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž. arh., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-82,
faks 02/251-05-73, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM, zasnove in vodenje investicij, d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž. arh., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-82,
faks 02/251-05-73, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija LC 388 110, odsek 388 111
Kokolajnščak–Kutinci v dolžini 561 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 381111 – Kokolajnščak–Kutinci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– gradbeno obrtniška dela,
– oprema ceste.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
vrednosti 5% naročila,
– garancija banke za dobro in pravočasno izvedbo v vrednosti 10% naročila,
– garancija banke za garancijsko dobo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: samostojni nastop ali joint
veture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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 23. 7. 2007.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: virman na katerem mora biti naveden predmet javnega
naročila (TRR 25100-9700054187).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnikov ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2007
ob 12.30; Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo t o obvestilo odposlano: 22. 6. 2007.
Občina Sveti Jurij
Št. 51/07
Ob-19203/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveti Jurij, kontaktna oseba: Francka Lavrenčič, prav., Ulica Bratka Krefta 14,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija, tel.
02/564-45-20, faks 02/564-45-30, elektronska pošta: obcina@sveti-jurij.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: ZIM, zasnove in vodenje investicij, d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž. arh., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-82,
faks 02/251-05-73, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM, zasnove in vodenje investicij, d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž. arh., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-15-82,
faks 02/251-05-73, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija telovadnice Osnovne šole
Sveti Jurij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Sveti Jurij.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– zamenjava obstoječe kritine s toplotno
izolacijo,
– zamenjava
obstoječe
zasteklitve
(COPILM) s PVC okni (petkomorni profil in
izolacijsko steklo),
– izolacija fasade.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
vrednosti 5% naročila,
– garancija banke za dobro in pravočasno izvedbo v vrednosti 10% naročila,
– garancija banke za garancijsko dobo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: samostojni nastop ali joint
veture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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 23. 7. 2007.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: virman na katerem mora biti naveden predmet javnega
naročila (TRR 25100-9700054187).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2007 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnikov ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2007
ob 11.30; Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2007.
Občina Sveti Jurij
Ob-19204/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točk(-e):
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
Slovenija, v roke: Erika Kosi, e-pošta: erika.kosi@sentjur.si, tel. 03/747-13-38, faks
03/574-34-46.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sentjur.si.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija VTC 10: Ločnec
– Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje
– Slatina; Donačka gora – Rudijev dom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
– Ločnec-Brezje pri Lekmarju; Občina
Šmarje pri Jelšah;
– Dramlje-Pletovarje-Slatina;
Občina
Šentjur;
– Donačka gora-Rudijev dom; Občina
Rogatec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija VTC 10: Ločnec – Brezje pri
Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina;
Donačka gora – Rudijev dom.
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: da.
Sklop št. 1
Naslov: Rekonstrukcija VTC 10: Ločnec
– Brezje pri Lekmarju
1) Kratek opis: rekonstrukcija VTC 10:
Ločnec – Brezje pri Lekmarju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 27. 8.
2007, zaključek 30. 9. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Rekonstrukcija VTC 10: Dramlje
– Pletovarje – Slatina
1) Kratek opis: rekonstrukcija VTC 10:
Dramlje – Pletovarje – Slatina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2008, zaključek 31. 12. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Rekonstrukcija VTC 10: Donačka gora – Rudijev dom
1) Kratek opis: rekonstrukcija VTC 10:
Donačka gora – Rudijev dom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak; glavni predmet:
45233120.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 27. 8.
2007, zaključek 30. 9. 2007.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija VTC 10: Ločnec – Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina; Donačka gora – Rudijev dom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije:
– za resnost ponudbe,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– za odpravo pomanjkljivosti in napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal z razpisom
oddana dela v skladu z razpisnimi pogoji.
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.
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: 430-61/2007-2520.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 8. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o plačilu s pripisom »rekonstrukcija
VTC 10: Ločnec – Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina; Donačka gora
– Rudijev dom.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 12. uri; sejna soba, II. nadstropje
Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno. Po
oblaščeni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati 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; operativni program krepitve re-

Št.

57 / 29. 6. 2007 /

Stran

5079

gionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013.
VI.3) Dodatne informacije: projekt delno
financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Šentjur
Ob-19205/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Cvetka Erzin, v roke: Cvetka Erzin, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 01/306-44-07.
Internetni naslov naročnika: www.
ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova počitniškega doma v Zambratiji, Hrvaška.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Zambratija, Hrvaška.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova počitniškega doma v Zambratiji,
Hrvaška.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45215210.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3.000,00 EUR.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - 10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku - 10% od pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javnih financah.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri
pristojnem organu države, v kateri se bodo
dela izvajala (Republika Hrvaška).
Dokazilo: fotokopija registracije ali drugi
ustrezen dokument, ki izkazuje dovoljenje
za opravljanje dejavnosti v Republiki Hrvaški.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran transakcijski račun.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P;
– za samostojne podjetnike BON 1/SP.
2. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazila: izjava ponudnika, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev.
Mestna obþina
Celje
Upoštevane bodo reference
za zadnji
2
Trg celjskih knezov 9
leti.
3000
Ponudnik mora predložiti
tri Celje
potrjene
reference, vrednost posamezne reference
za opravljena dela znaša vsaj 500.000,00
EUR.
Ponudnik lahko priloži največ dve potrjeni referenci od istega naročnika.
2. Tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
Tabeli je potrebno predložiti strokovne
življenjepise in dokazila o strokovnih izpitih,
skladno z ZGO-1.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 07/321350.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 2007 do
12.45.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 13. 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 za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-19206/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Postojna, Ljub
ljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Žnidaršič,
tel. 05/728-07-60, GSM: 041/623-273,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

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

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev ceste Hruševje – Orehek
– Prestranek z odsekom ceste Prestranek – Koče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: cesta
Hruševje-Orehek-Prestranek-Koče.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. Rekonstrukcija lokalne ceste skupne
dolžine 6.695 metrov, ki vključuje izvedbo lokalnega odvodnjavanja in razširitve vozišča
v dolžini 2.670 metrov s preplastitvijo obstoječega, saniranega in razširjenega dela vozišča z asfaltno prevleko v širini 5,50 metra,
vključno z izvedbo lokalne sanacije gornjega
ustroja preostalega dela ceste.
2. Rekonstrukcija lokalne ceste skupne
dolžine 920 metrov, ki vključuje izvedbo lokalnega odvodnjavanja in razširitve vozišča v
dolžini 580 metrov s preplastitvijo obstoječega, saniranega in razširjenega dela vozišča
z asfaltno prevleko v širini 5 do 5,50 metra,
vključno z izvedbo lokalne sanacije gornjega ustroja preostalega dela ceste in izvedba
pločnika v predvideni dolžini 405 metrov.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 50.000 € in podpisana izjava banke ali
izjava zavarovalnice, o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za
odpravo napak v garancijskem roku. V 10

dneh po podpisu pogodbe bo moral izbrani
izvajalec predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in po zaključku del
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od vrednosti izvedenih del
kot 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: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzornika naročnika 60. dan od potrditve situacije ali s skrajšanim rokom plačil v
skladu z veljavno zakonodajo in navedbami
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum ali pogodba o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: 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:
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), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi;
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež;
a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
b.) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta;
b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register;
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno;
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b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih bi bil udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) da je v zadnjih 5 letih že izvedel
najmanj 3 sorodna oziroma enakovredna
dela v vrednosti najmanj 600.000 EUR z
DDV;
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
objektov, ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov.
d.11.) da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader;
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti
strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila, ki je predmet razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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: 9. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do razpisne dokumentacije: 9. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani Občine Postojna:
http://www.postojna.si, prav tako pa bodo
na isti spletni strani objavljena tudi vsa pojasnila in odgovori na morebitna zastavljena
vprašanja glede razpisa.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 8.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega
doma Postojna, Gregorčičev drevored 1
(vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Občina Postojna

Št. 450-0003/2007
Ob-19216/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Rafko Zorič, tel. ++386(0)7/38-46-303, v roke: Rafko
Zorič, e-pošta: rafko.zoric@obcina-skocjan.si, faks ++386(0)7/38-46-309.
Internetni naslov naročnika: www.
obcina-skocjan.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: obnovitvena dela na cesti LC 339
111, 339 112 in 339 121 Klenovik-Zbure-1.
faza s spremljajočo infrastrukturo.
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:
predmet naročila so obnovitvena dela na
cesti LC 339 111, 339 112 in 339 121 Klenovik–Zbure – 1. faza in izgradnja spremljajoče infrastrukture.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2009.
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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi dogovor o
skupnem nastopu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: 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 iz postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika:
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– če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) pravnomočno
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj,
ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
– je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je
bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji,
– je pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06), v tem ali predhodnih postopkih,
namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar dokazuje s podatki o finančnem stanju.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti tehnično sposoben,
kar dokazuje z naslednjimi obveznimi dokazili:
– seznam izvedenih del 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;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe 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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Občine Škocjan 01321-0100015410. Potrdilo o plačilu je potrebno predložiti pred prejemom razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 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.

Stran

5082 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi na naslovu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani strokovne komisije, ponudniki, ostali.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): sredstva »Regionalnih razvojnih programov v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386(0)1/234-28-00,
faks ++386(0)1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 10 dni po
prejemu obvestila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Škocjan
Ob-19217/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Podčetrtek, Trška cesta 59,
3254 Podčetrtek, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Igor Petovar, tel. 03/81-82-786,
e-pošta: igor.petovar@podcetrtek.si, faks
03/81-82-790.
Internetni naslov naročnika: www.
podcetrtek.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija ceste VTC 10-3, Imeno–Virštanj–Verače.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija in mesto gradnje: Virštanj–Verače.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) kratek opis naročila ali nabave:
sanacija ceste VTC 10-3 v dolžini 2500 m,
gradbena in asfalterska dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija ceste VTC 10-3, Imeno–Virštanj–Verače.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek avgust 2007, zaključek avgust
2009.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 34.000
EUR,
– garancija za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene cene s vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki jo izbrani ponudnik predloži v 15 dneh po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 60 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev poslovne in finančne sposobnosti, so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti:
– seznam strojev, opreme in kadrov, ki bi
naročilo izvedli,
– reference ponudnika za izvedena dela
za preteklo obdobje treh let s podpisanimi in
žigosanimi referenčnimi potrdili.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): da je ponudnik v zadnjih
treh letih izvedel najmanj pet po vsebini in
vrednosti enakih ali večjih naročil.
III.2 4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
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 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 13. uri; sejna soba, I. nadstropje,
Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov se morajo izkazati
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): 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.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB4).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Občina Podčetrtek
Ob-19220/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad, Slovenija, v roke: Lidija Krpič, tel. 02/551-88-84, e-pošta: obcina.grad@siol.net, faks 02/551-88-86.
Internetni naslov naročnika: www.
obcina-grad.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).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sekundarna vodooskrba najbolj
ogroženih območij Občine Grad – 1. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dolnji
Slaveči – Občina Grad.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sekundarna vodooskrba najbolj ogroženih območij Občine Grad – l. faza.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sekundarna vodooskrba najbolj ogroženih območij
Občine Grad – l. faza.
Ocenjena vrednost brez DDV: 642.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 13. 8. 2007, zaključek 30. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti javnega naročila, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po mesečnih situacijah
v roku 60 dni od uradnega prejema in potrditve situacije s strani nadzora.
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: bodo
podane v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bodo
podane v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bodo
podane v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

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

Ponderiranje

70
20
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0002/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Grad št. 01358-0100012433, namen nakazi-

la – razpisna dokumentacija za sekundarno
vodooskrbo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 10.30; sejna soba Občine Grad.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ponudnika
ali pooblaščene osebe ponudnikov.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj. Prvi
javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
VI.3) Dodatne informacije: Lidija Krpič,
tel. 02/551-88-84.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Grad
Št. 110-1/07
Ob-19226/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Šobič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija hidrantnega omrežja v
predoru Karavanke.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: v predoru Karavanke.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija hidrantnega omrežja v predoru
Karavanke.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232151, dodatni predmet(-i): 29131160.
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 hidrantnega omrežja v predoru
Karavanke zajema izdelavo PZI projekta in
izvedbo sanacijo hidrantnega omrežja v:
– Objektu VA0283 odseka 0001 (Slovenska stran) v dolžini 3450 m.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 9.900,00 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo 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 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 500.000 EUR za vsa razpi-
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sana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 330.000 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti po
oblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje po
oblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
petih letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela (izvedba ali
sanacija hidrantnega omrežja), v vrednosti
ne manjši od 330.000 EUR pri vsaj enem
javnem naročilu, ali v vrednosti ne manjši od
165.000 EUR pri vsaj dveh javnih naročilih
v zadnjih 5 letih. Ponudnik mora seznamu
priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja
v seznamu, da je dela po pogodbi opravil
pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za
predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal
s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod
izvajalcev.
Pisma o nameri, iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo materiala za zamenjavo hidrantnih sistemov. Viri
materialov morajo biti znani in zagotovljeni
atesti o ustreznosti materiala.
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: 2007/000146.
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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:
16. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 130,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 108,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 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.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-19227/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Šobič, tel. 01/30-68-250,

faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nadgradnja elektrostrojnih varnostinih naprav s hidrantnim omrežjem predorov
Pletovarje in Golo Rebro.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: predora Pletovarje in Golo Rebro.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja elektrostrojnih varnostnih
naprav s hidrantnim omrežjem predorov
Pletovarje in Golo Rebro.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31527220, dodatni predmet(-i): 29131160,
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.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja elektrostrojnih varnostnih naprav s
hidrantnim omrežjem predorov Pletovarje in
Golo Rebro.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 302.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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.
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Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 10.000.000,00 EUR za
vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 10.080.000,00 EUR za
vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti po
oblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje po
oblaščenega 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 (obnova, rekonstrukcija ali gradnja elektrostrojne opreme predorov na avtocestah, hitrih cestah in glavnih
cestah) pri vsaj enem javnem naročilu v
vrednosti ne manjši od 8.400.000,00 EUR
ali pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti
ne manjši od 4.200.000,00 EUR. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, ki jih navaja v seznamu, da je dela po
pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za
predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10

dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal
s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod
izvajalcev.
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: 2007/000277.
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:
14. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 130,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 108,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 16. 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,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/07
Ob-19228/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Saša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova mostu čez potok Bistrica
– desni, VA 0068 na odseku AC A1/0036
Fram–Slovenska Bistrica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavni kraj dobave: čez potok Bistrica
– desni, VA 0068 na odseku ACA1/0036
Fram–Slovenska Bistrica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova mostu čez potok Bistrica – desni,
VA 0068 na odseku AC A1/0036 Fram–
Slovenska Bistrica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
mostu čez potok Bistrica – desni, VA 0068
na odseku AC A1/0036 Fram–Slovenska
Bistrica.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 8.280,00 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
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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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 276.000,00 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 276.000,00 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti po
oblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje po
oblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
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glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela
na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah,
kot sledi:
– obnova ali rekonstrukcija ali novogradnja premostitvenih objektov pri vsaj enem
javnem naročilu v vrednosti ne manjši od
230.000,00 EUR ali pri vsaj dveh javnih
naročilih vsak v vrednosti ne manjši od
115.000,00 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje
dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za
predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
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: 2007/000330.
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:
14. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 8.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-19229/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Šobič, tel. 01/30-68-250,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja cestninske postaje Brezje
na odseku AC Vrba–Peračica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
odseku AC Vrba–Peračica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja cestninske postaje Brezje na
odseku AC Vrba–Peračica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110, dodatni predmet(-i): 45220000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izgradnja cestninske postaje Brezje, ki
obsega:
– upravna stavba,
– otoki in naletni stebri,
– nadstrešnica s kolektorjem,
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– elektro instalacije,
– strojne instalacije,
– zunanja ureditev,
– oprema upravne stavbe.
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 126.000,00 EUR, z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije
in kredita EIB VIII.
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 kateremkoli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo, iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 10.000.000,00 EUR za
vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v
Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke

v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
1.680.000,00 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika, z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del. Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da
ima pravočasno poravnane vse obveznosti
do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše
od 15 dni od skrajnega roka za predložitev
ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del, v katerega navede naziv naročnika,
vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot glavni
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) za istovrstna dela, (izvedba
objekta visokogradnje), pri vsaj enem naročilu v vrednosti vsaj 4.200.000,00 EUR
ali pri vsaj dveh naročilih, vsako v vrednosti vsaj 2.100.000,00 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam
glavne izvajalčeve opreme, predlagane za
izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti,
kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za
izvajanje del po pogodbi. Za predlaganega
odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik
moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu
pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice Slovenije kot dokazilo, da izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z
drugim odstavkom 77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral 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 in
drobljenega kamnitega materiala.
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: 2007/000356.
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. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 160,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
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delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 133,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 14. 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,
e-pošta: dkom@gov.si, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-19230/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Saša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.
ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zapiranje intervencijskih prehodov
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preko srednjega ločilnega pasu na avtocestah in hitrih cestah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
avtocestah in hitrih cestah.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zapiranje intervencijskih prehodov preko
srednjega ločilnega pasu na avtocestah
in hitrih cestah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Zapiranje intervencijskih prehodov bo
potekalo na območju PE AC baze Slovenske Konjice na naslednjih lokacijah:
– A1/0037 Slovenska Bistrica–Slovenske
Konjice v km 1,160,
– A1/0037 Slovenska Bistrica–Slovenske
Konjice v km 7,160,
– A1/0040 Celje–Arja vas v km 1,275,
– A1/0040 Celje–Arja vas v km 3,300.
Zapiranje intervencijskih prehodov bo
potekalo na območju PE AC baze Ljubljana
na naslednjih lokacijah:
– A2/0008 Kranj V–Brnik v km 1,060,
– A2/0008 Kranj V–Brnik v km 3,230,
– A2/0009 Brnik–Vodice v km 1,130,
– H3/0086 LJ (Šmartinska–Tomačevo) v
km 0,700,
– H3/0090 LJ (Celovška–Koseze) v km
0,700.
Zapiranje intervencijskih prehodov bo
potekalo na območju PE AC baze Postojna
na naslednjih lokacijah:
– A1/0054 Logatec–Unec v km 4,200,
– A1/0054 Logatec–Unec v km 7,000,
– A1/0054 Logatec–Unec v km 9,800.
Zapiranje intervencijskih prehodov bo
potekalo na območju PE AC baze Kozina
na naslednjih lokacijah:
– A1/0059 Gabrk–Divača v km 2,100
– A3/0068 Gabrk–Sežana V v km 3,200
– A3/0069 Sežana V–Sežana Z v km
0,600,
– A3/0069 Sežana V–Sežana Z v km
2,100.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
76 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 35.640,00 EUR, z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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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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 kateremkoli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo, iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 1.188.000,00 EUR za vsa
razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju
10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja. Izjava banke o možnosti
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke v višini 631.000,00
EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora
v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika
naročniku za pridobivanje informacij od bank
ponudnika, z navedbo bank ponudnika v
času izvajanja javnega naročanja in v času
trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela na
avtocestah ali hitrih cestah, kot sledi:
– zapiranje intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega pasu ali izvedba varnostnih odbojnih ograj pri novogradnji pri
vsaj enem naročilu v vrednosti ne manjši od
250.000,00 EUR ali pri vsaj dveh naročilih,
vsak v vrednosti ne manjši od 125.000,00

EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi,
in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. 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 jeklene
varnostne ograje. 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: 2007/000364.
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. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 85,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 70,83 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 8.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-19234/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
Slovenija, tel. 07/30-83-696, v roke: Andreja
Kren, e-pošta: obcina.straza@siol.net, faks
07/30-83-697.
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;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja vodovoda in vodohrama
Drganja sela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Drganja sela–Občina Straža.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vodovod in vodohrama Drganja
sela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231300.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vodohran
1) Kratek opis: vodohran.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231000.
3) Količina ali obseg: velikost 100 m3.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 15. 12. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Cevovodi
1) Kratek opis: cevovod.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231100.
3) Količina ali obseg: gradbena in montažna dela na cevovodu.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 15. 9. 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: gradnja
vodovoda in vodohrama Drganja sela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 15. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od ponudbene vrednosti,
– izjava banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% od ponudbene vrednosti,
– izjava banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku za dobo 36 mesecev od prevzema
pogodbenih del v višini 10% od ponudbene
vrednosti,
– izjava zavarovalnice, da bo v primeru
sklenitve pogodbe zavarovala izvajalčevo
odgovornost za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem njegovega dela in pogodbenih obveznosti v višini 100.000 EUR,
v skladu s 33. čl. ZGO-1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– plačilo mesečno izstavljenih situacij v
višini 90% vrednosti situacije, v roku 60 dni
po potrditvi,
– plačilo zadržanega zneska v višini 10%
od mesečne situacije v roku 30 dni po uspešnem prevzemu objekta in izpolnjenih vseh
pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopanju iz katere je razvidno kakšna so medsebojna razmerja med
ponudniki in kdo je pooblaščen za podpis
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: 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora v ponudbi izkazati, da v zadnjih 6
mesecih od dneva oddaje ponudbe ni imel
blokiranega računa. Ponudnik mora imeti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Uredbo o poslovanju
proračunskih porabnikov).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vsaj
dve potrjeni referenci o kvalitetno izvedenih
delih iz področja razpisanih del, vsaka v
višini vsaj 90.000 EUR (sklop 1) in 30.000
EUR (sklop 2).
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.
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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:
13. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 8.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Straža.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): projekt delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.
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:
22. 6. 2007.
Občina Straža
Ob-19260/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Laško, Mestna ul. 2, SI-3270 Laško,
Slovenija, tel. +386/3/73-38-714, v roke:
Luka Picej, e-pošta: luka.picej@lasko.si,
faks +386/3/73-38-715.
Internetni naslov naročnika: http://www.
lasko.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja brvi za pešce preko Savinje (infrastrukturno urejanje za potrebe
turizma).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Laško
– pri Termah Laško.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja brvi za pešce preko Savinje
(infrastrukturno urejanje za potrebe turizma).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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45000000, dodatni predmet(-i): 45200000,
45221113.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja brvi za pešce preko Savinje (infrastrukturno urejanje za potrebe turizma).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila po prejetih in potrjenih
mesečnih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano pod
materialni in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo izvajala dela,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami za
izvedbo posla,
– da se bo pri izvajanju del ravnal skladno
s predpisi in po navodilih pristojnih organov,
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo
in s strokovno usposobljenimi kadri,
– da bo zagotovil zavarovanje odgovornosti opravljanja del za vse primere morebitnih
nezgod.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom
v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo
prevzema v ponudbi.
Ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku (Ur. l. RS,
št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06) opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje in dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
Celje
– goljufija, poslovna Mestna
goljufija,obþina
preslepitev
celjskih zatajitev
knezov 9
pri pridobitvi posojila aliTrg
ugodnosti,
3000 Celje
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper
njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima v celoti poravnane vse zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (izjava ponudnika),
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2. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 5% orientacijske vrednosti,
3. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini 10%
pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik ustrezno tehnično opremljen, predložiti mora potrjene reference za
izvedbo izgradnje najmanj dveh mostov v
vrednosti nad 700.000 € brez DDV v zadnjih
5 letih;
2. da ima ponudnik ustrezne kadre, navesti mora imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila;
3. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR Občine Laško št. 01257-0100003220.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 8.
2007 ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ul. 2,
Laško (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.

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

VI.3) Dodatne informacije: v primeru, da
naročnik v odprtem postopku ne bo pridobil
nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo
nadaljeval z izbiro izvajalca v skladu s 1. in
5. točko 1. odstavka ter 2. in 3. odstavkom
28. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2
z vsemi ponudniki, ki izpolnjujejo zahtevane
pogoje iz 42. do 47. člena Zakona o javnem
naročanju ZJN-2 in so v prejšnjem odprtem
postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postopek
oddaje ponudb.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta:

luka.picej@lasko.si, tel. +386/3/73-38, faks
+386/3/73-38-715, internetni naslov: www.
lasko.si.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta: luka.picej@lasko.si, tel.
+386/3/73-38-714, faks +386/3/73-38-715,
internetni naslov: www.lasko.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Občina Laško
Ob-19261/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: Mojca Križ, tel. +386/1/471-26-01,
faks +386/1/471-16-37.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si/.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče
dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-26-01, Mojca Križ, faks
+386/1/471-16-37, internetni naslov: http://
www.mors.si/.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče
dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem):
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
Mojca Križ, faks +386/1/471-16-37, internetni
naslov: http://www.mors.si/.
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.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje nadstrešnic in platojev po
sklopih: govorniška tribuna z nadstreškom v
vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika, preplastitev
platojev v vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika,
preplastitev poti v vojašnici »26 oktober« Vrhnika, preplastitev športnega igrišča v vojašnici »Franc Rozman-Stane« Ljubljana-Polje in
preplastitev platojev in HNS v vojašnici Novo
mesto.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhnika, Ljubljana, Novo mesto.
Šifra NUTS: SI100.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževalna dela na nadstrešnicah in platojih v vojašnicah »Ivan Cankar« in »26
oktober« Vrhnika, »Franc Rozman-Stane«
Ljubljana-Polje in Novo mesto.
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: da.
1) Kratek opis: sklop A: vzdrževalna dela
na platoju helio/nastanitvenega objekta v
vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop B: vzdrževalna dela
na nadstrešnici nastanitvenega objekta v
vojašnici »Ivan Cankar« Vrhnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop C: vzdrževalna dela
na nadstrešnici zbornega mesta v vojašnici
»Ivan Cankar« Vrhnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop Č: vzdrževalna dela
na platoju zbornega mesta v vojašnici »Ivan
Cankar« Vrhnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop D: vzdrževalna dela
na platoju nadstrešnice roland v vojašnici
»Ivan Cankar« Vrhnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop E: vzdrževalna dela
na platoju kuhinje/prijavnice v vojašnici »26.
oktober« Vrhnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop F: vzdrževalna dela
na platoju za šport aktivnosti v vojašnici
»Franc Rozman-Stane« Ljubljana-Polje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop G: vzdrževalna dela
platoju HNS vojašnice Novo mesto.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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
60 koledarskih dneh od uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
2.500,00 €,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom
v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt mora v skladu z razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična oseba
- zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravna oseba.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti oziroma blokade TRR;
– zavarovanje odgovornosti za škodo po
33. členom ZGO-1 UPB1;
– izjave ponudnika.
Ponudnik mora priložiti še:
– ponudba – predračun;
– vzorec pogodbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost: izjava – izpolnjevanje pogojev 77. člen ZGO.
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-231/2007-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:
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osebni dvig od dneva objave s pooblastilom o
zastopanju ponudnika do 14. 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: 14. 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 27. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 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.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN
– UPB4, Uradni list RS, št. 26/07).
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19262/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: Mojca Križ, tel. +386/1/471-26-01,
faks +386/1/471-16-37.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si/.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče
dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-26-01, Mojca Križ, faks
+386/1/471-16-37, internetni naslov: http://
www.mors.si/.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče
dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem):
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
Mojca Križ, faks +386/1/471-16-37, internetni
naslov: http://www.mors.si/.
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.
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III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev obstoječe delilne kuhinje
(HACCP) v objektu ID 10942 Celje-Bežigrad.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Celje.
Šifra NUTS: SI100.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: ureditev obstoječe delilne kuhinje
(HACCP) v objektu ID 10942 Celje-Bežigrad.
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.
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 120 koledarskih dneh od uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
2500 €,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična
oseba-zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravna oseba,
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti oziroma blokade TRR;
– zavarovanje odgovornosti za škodo po
33. členom ZGO-1 UPB1;
– izjave ponudnika.
Ponudnik mora priložiti še:
– ponudba – predračun;
– vzorec pogodbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
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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-250/2007-ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika do 16. 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: 16. 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 27. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 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.
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:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19263/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca Križ, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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 nakupo-

valni 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.
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.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje prijavnic v vojašnicah
Ajševica, Bohinjska Bela, Celje - Bežigrad.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ajševica, Bohinjska Bela, Celje.
Šifra NUTS: SI100.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževalna dela na prijavnicah v vojašnicah Ajševica, Bohinjska Bela in Celje
- Bežigrad.
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: da.
1) Kratek opis: sklop A: vzdrževalna dela
na prijavnici vojašnice Ajševica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 40 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop B: vzdrževalna dela
na prijavnici vojašnice Bohinjska Bela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 40 koledarskih dni od uvedbe v delo.
1) Kratek opis: sklop C: vzdrževalna dela
na prijavnici vojašnice Celje - Bežigrad.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 40 koledarskih dni od uvedbe v delo.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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 uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– garancija za resnost ponudbe v višini
2.500,00 €,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična
oseba - zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravna oseba.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti oziroma blokade TRR;
– zavarovanje odgovornosti za škodo po
33. členom ZGO-1 UPB1;
– izjave ponudnika.
Ponudnik mora priložiti še:
– ponudba – predračun,
– vzorec pogodbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
MORS-232/2007-ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika do 14. 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: 14. 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 27. 12. 2007.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 8.
2007 ob 14.30; MORS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, Ljubljana, sejna soba
št. 327/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, internetni naslov: www.
gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN
– UPB4; Uradni list RS, št. 26/07).
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19264/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Janez Kraner, Tomaž Sihur, 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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija lokalne ceste 122010
Hrastnik - Radeče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste 122010 Hrastnik - Radeče.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 500.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančna garancija za resnost po
nudbe;
– 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,
– 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 ponudnika, da je imel v zadnjih
treh letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV)
za posel, ki ga prevzema;
7. izjava, da transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
8. izjava, da ponudnik, ki nastopa v ponudbi, ima poravnane zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
9. izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila;
10. podatki o vodilnem tehničnem osebju
(odgovorni vodja mora biti član IZS, strokovni izpit za odgovorno vodenje del, odgovorni
vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu);
11. potrdilo o referenčnem delu ponudnik
ali partner ali podizvajalec je v obdobju zadnjih pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj dva istovrstna posla kot je predmet naročila, v vrednosti vsaj 60% ocenjene
vrednosti tega naročila, povečane za DDV;
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12. izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete;
13. 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: 430-26/2007.
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: 42,00 EUR.
Pogoji in način plačila: tr. račun:
01234-0100018218, pred dvigom raz. dokumentacije mora predložiti dokazilo o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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: 13. 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: da; projekt delno financira Evropska
unija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
iz naslova prednostne usmeritve »Regionalnih razvojnih programov C3.5.4.1.« okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
VI.3) Dodatne informacije: dela se bodo
izvajala v letih 2007, 2008 in 2009. Vrednosti del v posameznih obdobjih so navedene
v razpisni dokumentaciji.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Hrastnik
Ob-19265/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/3/423-30-00,
v roke: Damjana Medved Arbeiter, e-pošta:
info@sb-celje.si, faks +386/3/423-37-57.
Internetni naslov naročnika: www.sb-celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. +386/3/423-30-00,
v roke: Damjana Medved Arbeiter, univ.
dipl. prav., e-pošta: info@sb-celje.si, faks
+386/3/423-37-57, internetni naslov: www.
sb-celje.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Splošna bolnišnica Celje, Tajništvo
Službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/3/423-60-62, v roke: Marjana Žabkar,
e-pošta: marjana.zabkar@guest.arnes.si,
faks +386/3/423-37-55, internetni naslov:
www.sb-celje.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica Celje, tajništvo Službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/3/423-30-62, v roke: Marjana Žabkar,
e-pošta: marjana.zabkar@guest.arnes.si,
faks +386/3/423-37-55, internetni naslov:
www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za ureditev oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne, uprave ter
novi električni agregat v Splošni bolnišnici
Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za ureditev oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne,
uprave ter novi električni agregat v Splošni bolnišnici Celje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
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 gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za ureditev oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne, uprave ter
novi električni agregat v Splošni bolnišnici
Celje
1) Kratek opis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
3) Količina ali obseg: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za ureditev oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne, uprave ter
novi električni agregat v Splošni bolnišnici
Celje
1) Kratek opis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
3) Količina ali obseg: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 3
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za ureditev oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne, uprave ter
novi električni agregat v Splošni bolnišnici
Celje
1) Kratek opis: v skladu z razpisno dokumentacijo.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
3) Količina ali obseg: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 4
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za ureditev oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne, uprave ter
novi električni agregat v Splošni bolnišnici
Celje
1) Kratek opis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
3) Količina ali obseg: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 5
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za ureditev oddelka za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne, uprave ter
novi električni agregat v Splošni bolnišnici
Celje.
1) Kratek opis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
3) Količina ali obseg: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo; garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
5. členu Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Splošne bolnišnice Celje, ki ga ima pri Banki Slovenije št. 01100-6030276827. Dvig
razpisne dokumentacije je možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in po predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 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: 1. 8.
2007 ob 13. uri; Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje, Tajništvo službe
za investicijo, preskrbo in vzdrževanje, 1.
nadstropje.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(UPB4, Ur. l. RS, št. 26/07) in Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-E,
Ur. l. RS, št. 53/07)
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. +386/1/369-68-56, faks
+386/1/369-68-55, internetni naslov: www.
mf.gov.si/slov/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za zdravje
Ob-19267/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Komen, tel. 05/731-04-50, v roke:
Erik Modic, e-pošta: erik.modic@komen.si,
faks 05/731-04-60.
Internetni naslov naročnika: www.
komen.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: javni razpis za izbiro izvajalca izgradnje III. in IV. faze odpadne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja
Komen.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Komen, Občina Komen.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javni razpis za izbiro izvajalca izgradnje
III. in IV. faze odpadne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja Komen.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231000.
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 razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: med
700.000,00 EUR in 900.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 3. 9. 2007, zaključek 31. 7. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe. Izjava
banke, da bo izdala ustrezno število garancij
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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.1.3) 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: da; skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 8. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 2007 do
10. ure.
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IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 11. uri; Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
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 – Evropski sklad za regionalni razvoj. 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«.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Komen
Št. 430-123/2007
Ob-19285/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Branko Malek, tel.
02/881-21-46, branko.malek@slovenj-gradec.si, faks 02/881-21-18.
Internetni naslov naročnika: http://www.
slovenj-gradec.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: razširitev športne dvorane Slovenj
Gradec – faza 1 – izgradnja prizidka 1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenj Gradec.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
razširitev športne dvorane. V 1. fazi se
zgradi prizidek 1.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212000.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja prizidka.
Ocenjena vrednost brez DDV: 600.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 3. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila
v skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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. ponudbena cena
2. reference

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-123/2007.
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: 240,00 EUR
Pogoji in način plačila:
Razpisna dokumentacija brezplačno na
spletnih straneh občine.
Za pridobitev projektne dokumentacije je
potrebno plačati 240,00 EUR.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 9. uri; Mestna občina Slovenj Gradec, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
Mestne občine Slovenj Gradec http://www.
slovenj-gradec.si/, povezave: razpisi, investicije.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-19325/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Regionalni center za razvoj d.o.o.,
Podvine 36, 1410 Zagorje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Regionalni center za razvoj, tel. 03/566-05-00, 03/566-05-09, v roke:
Katarina Kus, e-pošta: katarina.kus@rcr-zasavje.si, faks 03/566-05-10.
Internetni naslov naročnika: www.rcr-zasavje.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: regionalna ali lokalna
agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja mrežnega podjetniškega
inkubatorja v Zasavju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
1. sklop: Trbovlje, 2. sklop: Hrastnik, 3.
sklop: Zagorje.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis: naročila ali nabave:
izgradnja mreženga podjetniškega inkubatorja v Zasavju na 3 lokacijah (Trbovlje,
Hrastnik, Zagorje).
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: da.
Sklop št. 1
Naslov: izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v Trbovljah
1) Kratek opis: celotna izgradnja objekta
mrežnega podjetniškega inkubatorja v Trbov
ljah, obrtniška in inštalacijska dela, zunanja
ureditev, notranja oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

45200000; dodatni predmet(-i): 45300000,
45400000.
3) Količina ali obseg: celotna izgradnja
mrežnega podjetniškega inkubatorja v Trbov
ljah, obrtniška in inštalacijska dela, zunanja
ureditev, notranja oprema; bruto površina
objekta: 873,33 m2 in 1603 m2 bruto površin
okolice.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
25. 9. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v Hrastniku
1) Kratek opis: dokončanje gradnje
objekta mrežnega podjetniškega inkubatorja v Hrastniku, ki je že zgrajen do tretje
podaljšane gradbene faze.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000; dodatni predmet(-i): 45300000,
45400000.
3) Količina ali obseg: izgradnja objekta, obrtniška in inštalacijska dela, zunanja
ureditev, notranja oprema; bruto površina
objekta: 793,4 m2 in 1494 m2 bruto površin
okolice.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
25. 9. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v Zagorju
1) Kratek opis: izgradnja parkirišča pred
objektom mrežnega podjetniškega inkubatorja v Zagorju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000, dodatni predmet(-i): 45300000;
45400000.
3) Količina ali obseg: izgradnja parkirišča: izkop, tamponiranje, kanalizacija, asfaltiranje; bruto površin okolice s parkirišči;
2765 m2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
25. 9. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 25. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 30% pogodbene vrednosti, bančna garnacija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 30% pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: celotno plačilo bo izvedeno
po koncu gradnje, po potrditvi končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: partnerska pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; naročnik si pridržuje
pravico preklicati naročilo, kadarkoli pred
iztekom roka za oddajo ponudb. Pogodba s
ponudnikom bo sklenjena samo v primeru,
da bo naročnik pridobil finančna sredstva iz
evropskega sklada za regionalni razvoj, prvi
javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete razvoj regij.
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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. izjava ponudnika, da je registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu in ima
dovoljene za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
2. izjava ponudnika, da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ter da ne zapadejo
pod določbe 3. odstavka 42. člena ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: iz
poslovanja ponudnika mora biti razvidno,
da je imel v prejšnjem letu (2006) najmanj
4 milijarde SIT letnega prometa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili;
– tabela kadrov (ime, izobrazba), ki bodo
dela vodili;
– skladnost ponujenih del z zahtevami
iz projekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-01/2007-G.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 12.30; Zagorje.
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: da; Evropski sklad za regionalni razvoj,
prvi javni razpis za prednostno usmeritev
»regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete razvoj regij.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 6. 2007.
Regionalni center za razvoj d.o.o.

Št.

Storitve
Ob-19464/07
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, je na podlagi sklepa
o zavrnitvi vseh ponudb z dne 4. 6. 2007,
zavrnila vse ponudbe, prispele za javno naročilo »letno vzdrževanje lokalnih cest in
javnih poti v letu 2007«, po javnem razpisu,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 23 z dne 16. 3.
2007.
Občina Hrastnik
Št. 034/07

Ob-19235/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt Nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Celje«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45
z dne 25. 5. 2007, Ob-14640/07, se popravi
sledečo točko:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi nadzora
in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj: 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji čistilnih naprav velikosti 3.000 PE ali več in 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji kanalizacijskega
sistema dolžine 1.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj: 1 storitev nadzora in svetovanja po
pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik mora
imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj
1 storitev nadzora in svetovanja s področja
nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi
čistilnih naprav velikosti 3.000 PE ali več in
1 storitev nadzora in svetovanja s področja
nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi
kanalizacijskega sistema dolžine 1.000 m.
Odgovorni nadzornik za področje gradbeno
obrtniških del mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj:
2 storitvi nadzora in svetovanja na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi čistilne naprave ali kanalizacijskega sistema,
od tega vsaj eno za čistilno napravo. Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega
področja mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj 1
storitev nadzora in svetovanja s področja
nadzora strojnih instalacij pri gradnji čistilne
naprave velikosti 3.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij
mora imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 1 storitev
nadzora in svetovanja s področja nadzora
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elektro instalacij pri gradnji čistilne naprave velikosti 3.000 PE ali več in 1 storitev
nadzora in svetovanja s področja nadzora
elektro instalacij pri gradnji črpališča na kanalizacijskem sistemu. Odgovorni nadzornik
za področje elektro instalacij mora imeti vsaj
10 let delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.1 – Reference ponudnika
– storitev po pravilih FIDIC,
– Obrazec 4.6.2 – Reference ponudnika
– storitev pri izgradnji objektov po naravi
in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom,
– Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.,
– Obrazec 4.8.1 – Poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani odgovornega nadzornika ter izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.2 – Reference ključnega
osebja,
– Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.4 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.5 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika z geološko-geomehanskega področja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.6 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.7 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
Občina Šentjur
Št. 035/07

Ob-19236/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt Nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Šentjur«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51
z dne 8. 6. 2007, Ob-16745/07, se popravi
sledečo točko:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi nadzora
in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji čistilnih naprav velikosti 10.000 PE ali več in 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji kanalizacijskega
sistema dolžine vsaj 2.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvede-
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no vsaj 1 storitev nadzora in svetovanja po
pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik mora
imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj 1 storitev
nadzora in svetovanja s področja nadzora
tehnologije pri gradnji čistilne naprave velikosti 10.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za področje tehnologije mora imeti vsaj
10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj
1 storitev nadzora in svetovanja s področja gradbeno obrtniških del pri izvedbi čistilnih naprav velikosti 10.000 PE ali več in
1 storitev nadzora in svetovanja s področja
gradbeno obrtniških del pri izvedbi kanalizacijskega sistema dolžine vsaj 2.000 m.
Odgovorni nadzornik za področje gradbeno
obrtniških del mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj
2 storitvi nadzora in svetovanja na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi čistilne naprave ali kanalizacijskem sistemu,
od tega vsaj eno za čistilno napravo. Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega
področja mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj 1
storitev nadzora in svetovanja s področja
nadzora strojnih instalacij pri gradnji čistilne
naprave velikosti 10.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij mora imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 1 storitev
nadzora in svetovanja s področja nadzora
elektro instalacij pri gradnji čistilne naprave
velikosti 3.000 PE ali več in 1 storitev nadzora in svetovanja s področja elektro instalacij pri gradnji črpališča na kanalizacijskem
sistemu. Odgovorni nadzornik za področje
elektro instalacij mora imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.1 – Reference ponudnika
– storitev po pravilih FIDIC,
– Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.,
– Obrazec 4.6.2 – Reference ponudnika
– storitev pri izgradnji objektov po naravi
in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom,
– Obrazec 4.8.1 – Poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani odgovornega nadzornika ter izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.2 – Reference ključnega
osebja,
– Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.4 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje tehnologije, izdana s strani naročnikov v smislu
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vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba,
Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.5 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.6 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika z geološko-geomehanskega področja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.7 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.8 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
Občina Šentjur
Št. 033/07

Ob-19237/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt Nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Žalec«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45
dne 25. 5. 2007, Ob-14639/07 in Uradnem
glasilu EU št. 97 dne 23. 5. 2007, 2007-S
97-119674, se popravi sledečo točko:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi nadzora
in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji čistilne naprave velikosti 20.000 PE ali več in 2 storitvi nadzora
in svetovanja pri gradnji kanalizacijskega
sistema v dolžini 2.000 m ali več;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni
vsaj 2 storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik mora imeti
vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj 1 storitev
nadzora in svetovanja s področja nadzora
tehnologije pri gradnji čistilne naprave velikosti 20.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za področje tehnologije mora imeti vsaj
10 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbenoobrtniških del v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj
1 storitev nadzora in svetovanja s področja
gradbeno obrtniških del pri izvedbi čistilne
naprave velikosti 20.000 PE ali več in 1
storitev nadzora in svetovanja s področja
gradbenoobrtniških del pri izvedbi kanalizacijskega sistema dolžine 2.000 m ali več.
Odgovorni nadzornik za področje gradbeno
obrtniških del mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj.
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja

v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni
vsaj 2 storitvi nadzora in svetovanja na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi
čistilne naprave velikosti 20.000 PE ali več
ali kanalizacijskega sistema dolžine 2.000 m
ali več. Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja mora imeti vsaj 10
let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora
strojnih instalacij pri gradnji čistilne naprave velikosti 20.000 PE ali več ali kanalizacijskega sistema dolžine 2.000 m ali več.
Odgovorni nadzornik za področje strojnih
instalacij mora imeti vsaj 10 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeno vsaj 1
storitev nadzora in svetovanja s področja
nadzora elektro instalacij pri gradnji čistilne
naprave velikosti 20.000 PE ali več in 1
storitev nadzora in svetovanja s področja
elektro instalacij pri gradnji kanalizacijskih
objektov. Odgovorni nadzornik za področje
elektro instalacij mora imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.1 – Reference ponudnika
– storitev po pravilih FIDIC,
– Obrazec 4.6.2 – Reference ponudnika
– storitev pri izgradnji objektov po naravi
in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom,
– Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.,
– Obrazec 4.8.1 – Poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani odgovornega nadzornika ter izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.2 – Reference ključnega
osebja,
– Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.4 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje tehnologije, izdana s strani naročnikov v smislu
vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba,
Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.5 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje gradbenoobrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.6 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika z geološko-geomehanskega področja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.7 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.,
– Obrazec 4.8.8 – Referenčna potrdila
odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
Občina Šentjur

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 012/2007
Ob-18865/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,
Slovenija, tel. +386/3/563-48-00, v roke: Jože
Medved, e-pošta: joze.medved@trbovlje.si,
faks +386/3/562-79-86,
Internetni naslov naročnika: www.
trbovlje.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: FET d.o.o.,
Vodenska cesta 49, SI-1420 Trbovlje, Slovenija, tel. +386/3/563-12-94, v roke: Roman
Lebar, e-pošta: fet.trbovlje@siol.net, faks
+386/3/563-12-95.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): FET d.o.o., Vodenska
cesta 49, SI-1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
+386/3/563-12-94, faks+ 386/3/563-12-95.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostmi za potrebe projekta
»Čistilne naprave in kanalizacijska infrastruktura porečja osrednje Save -1. faza;
občini Trbovlje in Hrastnik«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: območje Občin Trbovlje in Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega razpisa je izdelava strategije in orodij komuniciranja z
javnostmi za projekt »Čistilne naprave
in kanalizacijska infrastruktura porečja
osrednje Save - 1. faza; Občini Trbovlje
in Hrastnik«. Dela morajo biti izvedena
v skladu s projektno nalogo, ki je definirana v razpisni dokumentaciji. Ponudba
mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74141610; dodatni predmet(-i): 74141620.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izdelava strategije in
orodij komuniciranja z javnostmi za projekt
»Čistilne naprave in kanalizacijska infrastruktura porečja osrednje Save - 1. faza;
Občini Trbovlje in Hrastnik«. Dela morajo biti
izvedena v skladu s projektno nalogo, ki je
definirana v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 100.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 30. 6. 2007, zaključek 15. 10.
2010.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora naročniku izročiti brezpogojno in na prvi pisni poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe prvorazredne
banke ali zavarovalnice v višini najmanj 2%
ponujene vrednosti.
Garancija za resnost ponudbe mora biti
veljavna 150 dni od datuma odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe izročiti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje
pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti z vključenim davkom na dodano
vrednost (DDV).
Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti mora biti veljavna
do 15. 10. 2010.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana skupna ponudba/konzorcij, bo naročnik
od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila, ki mora minimalno
vsebovati pooblastilo vodilnemu ponudniku;
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v% in področje
dela; način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja sporazuma.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku javnega naročila:
1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenske zakoniku RS (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94,
23/99...); hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fiz. osebe), 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
EU v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov EU; pranje denarja.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
v skladu s predpisi.
3. Da ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega
naročila.
4. Da smo izpolnili obveznosti v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali z določbami v Republiki Sloveniji.
5. Da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki
so predmet javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku javnega naročila:
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1. Povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupna ponudba/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005 je enak
najmanj protivrednosti 150.000,00 EUR.
2. Da ima ponudnik 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:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku javnega naročila:
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupna
ponudba/konzorcij) je izvedel vsaj:
– dve storitvi načrtovanja in izvedbe celostnih komunikacijskih strategij v obdobju
zadnjih treh let, šteto od roka za oddajo
ponudb in
– eno storitev komuniciranja s področja
varstva okolja ali regionalnega razvoja v
obdobju zadnjih treh let šteto, od roka za
oddajo ponudb. Področje okoljskega komuniciranja zajema projekte komunikacijske
podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih
učinkov na okolje, kot so: izgradnja čistilnih
naprav in kanalizacij, ločeno zbiranje odpadkov, predelava odpadkov, sanacije divjih odlagališč, sanacije starih bremen, izgradnja
centrov za ravnanje z odpadki, zmanjšanje
onesnaževanja zraka, okolju prijazne energije ali okolju prijazni izdelki (papir, embalaža, material). Komuniciranje s področja
regionalnega razvoja zajema projekte komunikacijske podpore in promocije pri uresničevanju regionalnih razvojnih programov,
pri pospeševanju podjetništva ali razvijanju
človeških virov v regiji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
CCI2005/SI/16/P/PE/004.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100.00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Fet d.o.o., Vodenska cesta 49, SI -1420
Trbovlje, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 100,00 EUR na račun Fet d.o.o., pri
NLB Banka Zasavje d.d. Trbovlje, št. računa 26330 – 0256065963; IBAN koda SI56
2633 0025 6065 963, s pripisom – Razpis – komuniciranje z javn. – ČN Trbovlje
– Hrastnik.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: Občina
Trbovlje, Mestni trg 4, SI-1420 Trbovlje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada, projekt št. CCI
2005/SI/16/P/PE/004.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, PP 704, SI -1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+ 386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročanja se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. + 386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40, internetni naslov: http://
www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
Občina Trbovlje
Sp 3/2007
Ob-18875/07
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.
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: izgradnja informacijskega sistema
K-vpisnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: lokacija naročnika
in izvajalca.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja informacijskega sistema za
podporo poslovnim procesom na preiskovalnih in kazenskih oddelkih sodišč-K-vpisnik po sklopih:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
LOT 1-GUI – Izdelava grafičnega vmesnika v javanski kodi.
LOT 2-SN – Izdelava srevisov srednjega nivoja v J2EE tehnologiji (aplikacijski
strežnik Bea Weblogic in integracija Bea
Tuxedo aplikacij)in razvoj XML podatkovnega modela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72262000, 72267000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: LOT1-GUI
1) Kratek opis: izdelava grafičnega vmesnika v javanski kodi (odjemalec za aplikacijski strežnik).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72262000; dodatni predmet(-i): 72267000.
3) Količina ali obseg: 6 mesecev.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2008, zaključek 1. 7. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih:
LOT1-GUI vključuje:
– razvoj in implementacija programske
opreme na strani odjemalca,
– testiranje aplikacije v testnem okolju
naročnika (po delih, sistemsko in prevzemno testiranje),
– orodje za namestitev programske
opreme,
– vso pripadajočo tehnično dokumentacijo (tehnični opis izdelka, rešitve),
– izdelavo navodil za instalacijo, vzdrževanje in administracijo,
– izdelavo uporabniških navodil,
– orodje za nadzor delovanja sistema v
produkciji,
– vzdrževanje v obdobju 3 let.
Sklop št. 2
Naslov: LOT2-SN
1) Kratek opis: izdelava servisov srednjega nivoja v J2EE tehnologiji (aplikacijski
strežnik Bea Weblogic in integracija Bea
Tuxedo aplikacij) ter razvoj XML podatkovnega modela.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72262000;
dodatni predmet(-i): 72267000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2008, zaključek 1. 7. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih
LOT2-SN vključuje:
– razvoj in implementacija programske
opreme na strani strežnika,
– testiranje aplikacije v testnem okolju
naročnika (po delih, sistemsko in prevzemno testiranje),
– vso pripadajočo tehnično dokumentacijo za posamezen modul,
– navodila za instalacijo, vzdrževanje in
administracijo za posamezen modul,
– orodje za nadzor in preverjanje delovanja sistema v produkciji (»management
tools«),
– vzdrževanje v obdobju 3 let po prevzemu vseh servisov srednjega nivoja.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2008, zaključek 1. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna

garancija za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2007 in 2008.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
– Predviden začetek izvedbe del: 1. 1.
2008.
– Prevzem: po uspešno opravljenem testiranju v testnem okolju naročnika.
– Garancijski rok: 12 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika.
– Naročilo na obeh sklopih vključuje
vzdrževanje v obdobju 3 let.
– Obvezna tedenska integracija kode na
CVS strežnik naročnika.
– Izdelki morajo biti zasnovani tako, da
jih je mogoče kar najenostavneje povezovati
z drugimi aplikativnimi rešitvami in prilagajati
spremembam.
– Razvoj programske opreme mora vsebovati postopke za zagotavljanje kakovosti,
torej t.i. »Change and configuration Management« in postopke za testiranje.
– Pri izdelavi programske kode je dovoljeno uporabljati le komponente, ki temeljijo
na licencah: Sun Microsvstems, Inc. Binarv
Code License Agreement, The GNU General Public License (GPL), Lesser General
Public License (LGPL), Apache License.
V primeru, da izvajalec želi uporabljati
druge knjižnice, mora pridobiti pisno soglasje naročnika.
– Upoštevanje usmeritev za razvoj kode
po znanih obrazcih (patternih) in osnovnih
usmeritev in standardov v tehničnih navodilih 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:
– da ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini;
– da zoper ponudnika ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa;
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana velika strokovna napaka s področja predmeta naročila v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa, ki kaže na nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja s ponudnikom.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev
s podpisom izjave, kolikor ni drugače zahtevano. Ponudnik mora priložiti pooblastilo
naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc. Ponudnik, ki ima sedež v tujini,
je dolžan na podlagi drugega odstavka 42.
člena ZJN-2 predložiti dokazilo, da ni storil
dejanj iz prvega odstavka 42. člena.
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IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Reference ponudnika: ponudnik mora
imeti za vsak posamezen sklop vsaj 2 zaključena projekta na J2EE tehnologiji z obvezno uporabo EJB v zadnjih 2 letih pred
objavo razpisa, od tega vsaj en projekt v
vrednosti najmanj 100.000 EUR v okolju,
ki je primerljivo z naročnikovim po številu
uporabnikov (200 ali več) in času delovanja
sistema (20 ur, 7dni). Referenca se izkazuje
s pogodbo.
Kadrovska usposobljenost
LOT1-GUI:
– 10 razvijalcev v rednem ali drugem pogodbenem razmerju;
– razpoložljivost vsaj 1 vodilnega inženirja, 1 specialista za uporabniški vmesnik, 1
preizkuševalca programske opreme + polna
razpoložljivost 3 razvijalcev z dobrim poznavanjem javanskih klientovza obdobje 6
mesecev, ki so pri ponudniku v rednem delovnem ali drugem pogodbenem razmerju.
LOT2-SN:
– 5 razvijalcev v rednem ali drugem pogodbenem razmerju,
– razpoložljivost vsaj 1 vodilnega inženirja, 1 testnega inženirja + polna razpoložljivost 3 razvijalcev na J2EE tehnologiji za
obdobje 6 mesecev, ki so pri ponudniku v
rednem delovnem ali drugem pogodbenem
razmerju. Vsaj eden od razvijalcev na vsakem sklopu mora podrobno poznati Open
Document Standard in orodje OpenOffice
Writer verzijo 2.0 ali več.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: 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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 8. 2007 do 16. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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 1. 1. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 8.
2007 ob 12.15; Miklošičeva 4, Ljubljana.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 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.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila,
gospodarske javne službe in koncesije, Be
ethovnova 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Ob-19029/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade, Gregorčičeva ulica 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-15-60,
v roke: Špela Kutin, e-pošta: gp.gs@gov.si,
faks 00386/1/478-15-62.
Internetni naslov naročnika: http://www.
gsv.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Generalni
sekretariat Vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-15-59,
v roke: glavna pisarna - vložišče, e-pošta:
gp.gsv@gov.si, faks 00386/1/478-17-64, internetni naslov: http://www.gsv.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve konferenčnega tolmačenja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe.
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacija naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 16 mesecev.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je konferenčno
tolmačenje.
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Javno naročilo se deli v dva dela in po
posameznih sklopih, znotraj teh po podsklopih.
Javno naročilo se bo oddalo ločeno po
sklopih za posamezen podsklop. Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop, v okviru tega pa za posamezen
podsklop, več podsklopov ali za vse podsklope.
Konferenčno tolmačenje v okviru tega
javnega razpisa pomeni simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje na konferencah in podobnih javnih prireditvah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Simultano in šepetano tolmačenje
1) Kratek opis: simultano tolmačenje pomeni skoraj sočasno tolmačenje povedanega sporočila. Celoten proces poteka prek
mikrofonov in slušalk, tolmači pa sedijo v
izoliranih kabinah in skoraj sočasno prevajajo v mikrofon. Zaradi izjemne koncentracije,
ki je potrebna za to delo, sta v kabini vedno
najmanj dva tolmača.
Šepetano tolmačenje je podobno simultanemu, le da poteka brez tehničnih pripomočkov. Tolmač sedi med udeleženci in
sproti prevaja tako, da šepeta poslušalcu
na uho.
Simultano in šepetano tolmačenje:
Sklop/aktivni jezik;
– podklopi/pasivni jezik: 1. slovenščina,
1.1 angleščina, 1.2 francoščina, 1.3 nemščina, 1.4 italijanščina, 1.5 madžarščina,
1.6 španščina, 2. angleščina, 2.1 slovenščina, 2.2 francoščina, 2.3 nemščina, 2.4 italijanščina, 2.5 madžarščina, 2.6 španščina,
3. francoščina, 3.1 slovenščina, 3.2 angleščina, 3.3 nemščina, 3.4 italijanščina,
3.5 madžarščina, 3.6 španščina, 4. nemščina, 4.1 slovenščina, 4.2 angleščina,
4.3 francoščina, 4.4 italijanščina, 4.5 madžarščina, 4.6 španščina, 5. italijanščina,
5.1 slovenščina, 5.2 angleščina, 5.3 francoščina, 5.4 nemščina, 5.5 madžarščina,
5.6 španščina, 6. madžarščina, 6.1. slovenščina, 6.2 angleščina, 6.3 francoščina,
6.4 nemščina, 6.5 italijanščina, 6.6 španščina, 7. španščina, 7.1 slovenščina, 7.2 angleščina, 7.3 francoščina, 7.4 nemščina,
7.5 italijanščina,
7.6 madžarščina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831400.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 12. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Konsekutivno tolmačenje
1) Kratek opis: konsekutivno tolmačenje
je tolmačenje s časovnim zamikom in v sklopih. Tolmač je v bližini govornika, posluša
njegov nagovor ali smiselno zaključeno enoto in jo nato v celoti ponovi, običajno s pomočjo zapiskov, ki jih dela med govorom.
Sklop/aktivni jezik;
– podkslopi/pasivni jezik:
8. slovenščina, 8.1 angleščina, 8.2 francoščina, 8.3 nemščina, 8.4 italijanščina,
8.5 madžarščina, 8.6 španščina, 9. angleščina, 9.1 slovenščina, 9.2 francoščina,
9.3 nemščina, 9.4 italijanščina, 9.5 mad
žarščina, 9.6 španščina, 10. francošči-
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na, 10.1 slovenščina, 10.2 angleščina,
10.3 nemščina, 10.4 italijanščina, 10.5 madžarščina, 10.6 španščina, 11. nemščina, 11.1 slovenščina, 11.2 angleščina,
11.3 francoščina, 11.4 italijanščina, 11.5 madžarščina, 11.6 španščina, 12. italijanščina, 12.1 slovenščina, 12.2 angleščina,
12.3 francoščina, 12.4 nemščina, 12.5 madžarščina, 12.6 španščina, 13. madžarščina, 13.1. slovenščina, 13.2 angleščina,
13.3 francoščina, 13.4 nemščina, 13.5 italijanščina, 13.6 španščina, 14. španščina, 14.1 slovenščina, 14.2 angleščina,
14.3 francoščina, 14.4 nemščina, 14.5 italijanščina, 14.6 madžarščina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831400.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 31. 12. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 31. 8. 2007, zaključek 31. 12.
2008
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti v 10 dneh od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, in sicer v višini
440,00 EUR brez DDV za vsak podsklop,
s katerim bo sklenjen okvirni sporazum. V
primeru, da bo ponudnik usposobljen za več
sklopov, lahko poda bančno garancijo v vrednosti seštevka za vse podsklope, za katere
je usposobljen.
Garancija mora veljati še 7 dni po poteku
veljavnosti okvirnega sporazuma.
Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
po podpisu okvirnega sporazuma predloži
bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje
pri zavarovalnicah, ki pa po vsebini ne sme
odstopati od vzorca finančnega zavarovanja
iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: obračun je 30. dan od
dneva uradnega prejema računa za pretekli
mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Kadrovska sposobnost:
Ponudnik oziroma njegovi kadri morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
a) pridobljena akreditacija »SCIC«.
Dokazilo:
– fotokopija pridobljene akreditacije
»SCIC« ali
b) končan podiplomski specialistični študij konferenčnega tolmačenja in 1 leto poklicnih izkušenj z dokazilom (za jezikovno
kombinacijo oziroma podsklop, na katerega
se prijavljajo).
Dokazilo:
– fotokopija diplome;
– seznam tolmačenj po dogodkih;
– dokazilo o poklicnih izkušnjah (fotokopija delovne knjižice) ali
c) končan podiplomski specialistični študij konferenčnega tolmačenja brez delovnih
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izkušenj, s potrdilom o predhodno uspešno
opravljenim testom, ki ga bo v lastni režiji
izvedel naročnik.
Dokazilo:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o uspešno opravljenem preizkusu konferenčnega tolmača
ali
d) pridobljena univerzitetna izobrazba in
opravljenih 50 tolmaških dni ali 300 ur aktivnega tolmačenja.
Dokazilo:
– fotokopija univerzitetne diplome;
– seznam tolmačenj po dogodkih.
Opomba:
Pravne osebe morajo vpisati seznam
kadrov na priloženem obrazcu v razpisni
dokumentaciji in predložiti dokazila - fotokopije za vsakega posameznika, s katerimi
dokazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev
za prijavljeni sklop/podsklop.
Pravne osebe morajo navesti reference
za vsakega posameznika, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogoja za prijavljeni
podsklop.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Osnovna sposobnost ponudnika: ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili
pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz
prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2; Ur. I. RS, št. 128/06).
Dokazila:
– Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
priloga št. 2 iz razpisne dokumentacije- Izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik in njegovi zakoniti zastopnik(-i) ni(-so)
bil(-i) pravnomočno obsojen(-i) za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2
(Ur. I. RS, št. 128/06) in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike).
– Izpolnjen, podpisan obrazec priloga št.
3/A iz razpisne dokumentacije – pooblastilo
za pridobitev potrdila iz kazenske evidence
fizičnih oseb z vsemi zahtevanimi podatki.
– Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Priloga št. 3/B iz razpisne dokumentacije
– Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb z vsemi zahtevanimi podatki.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko – finančna sposobnost ponudnika: ponudnik mora imeti plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec priloga št. 4 iz razpisne dokumentacije – izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnična sposobnost ponudnika:
Ponudnik mora zagotoviti tehnično in
programsko opremo, ki je nujno potrebna
za dosegljivost: elektronska pošta, dostop
do interneta, mobilni telefon.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec priloga št. 6 iz razpisne dokumentacije.
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: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 45002-49/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki pridobijo na spletnih straneh naročnika na naslovu www.
gsv.gov.si. Zainteresirani kandidati, ki imajo končan podiplomski specialistični študij
konferenčnega tolmačenja brez delovnih izkušenj, lahko predhodno opravijo test, ki ga
bo v lastni režiji izvedel naročnik.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, faks
00386/1/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Republika Slovenija,
Generalni sekretariat Vlade
Ob-19210/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Aljoša Drešar,
tel. 01/587-21-00, v roke: Aljoša Drešar,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov naročnika: www.
psih-klinika.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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje prostorov Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana: Studenec
48, Zaloška 29, Poljanski nasip 58.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje prostorov Psihiatrične klinike
Ljubljana za obdobje petih let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74731000.
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: čiščenje prostorov Psihiatrične klinike Ljubljana
za obdobje petih let.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,390.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik je ob ponudbi dolžan predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 25.000 EUR, ki mora veljati vsaj 90 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.
Po podpisu pogodbe je dolžan izbrani
ponudnik najkasneje v 15 dneh predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 50.000 EUR, ki
mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 60 dni, skladno z
določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
4. Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za
kandidate. Naročnik od teh skupin ne bo
zahteval, da bi se povezale v kakršnokoli
pravno formalno obliko, vendar pa bo za
izvedbo naročila od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni
izvedbi naročila (npr. pogodbe o sodelovanju), če bo to nujno za uspešno izvedbo
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:
Pogoji:
Ponudnik oziroma zakoniti zastopnik
ponudnika nikdar ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS
(Ur. I. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za

nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja
(predložitev izjave).
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (predložitev
izjave).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj en referenčni posel (v trajanju najmanj 6 mesecev)
v zadnjih treh letih – kot referenčni posel
šteje čiščenje bolnišnice ali socialnovarstvenega zavoda (dokazilo: obrazec obr-6
in kopija pogodbe), poleg tega iz izjave
obr-6 ne sme izhajati, da bi bila ponudniku
prekinjena pogodba zaradi krivdnih razlogov na njegovi strani. Izvajalec mora za
izvajanje predmeta javnega naročila zagotoviti, da bo čistilke na oddelkih vodila
nadzorna oseba, ki mora imeti končano
najmanj štiriletno srednjo šolo zdravstvene
ali sanitarne smeri. Oseba vodi, nadzira in
koordinira delo čistilnega osebja in je stalno
prisotna na lokaciji vsaj 40 ur tedensko, in
sicer od ponedeljka do petka najmanj 5 ur
na dan dopoldan in najmanj 1 uro na dan
popoldan (dokazilo je izjava 9-1). Izvajalec mora zagotoviti, da mora vsaka oseba
pred prvim nastopom čiščenja stopiti v stik
s predstavnikom naročnika (to velja tudi za
nadzorno osebo). Nihče ne sme izvajati
čiščenja ali posameznih s tem povezanih
opravil, dokler ne stopi v stik s predstavnikom naročnika (dokazilo je izjava 9-1).
Izvajalec mora naročniku zagotoviti stalno
dosegljivost (prek mobilnega telefona ali
na drug način) čistilnega osebja na vsakem
objektu zaradi interventnega čiščenja ob
vidnem onesnaženju, in sicer vsak dan od
7. do 21. ure (dokazilo izjava 9-1). Izjavo
ponudnika, da bo imel v primeru izbora v
postopku oddaje javnega naročila v času
izvajanja posla sklenjeno zavarovanje pri
zavarovalnici zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče),
ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega
razmerja, navedenega v zavarovalni listini
in ima za posledico telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb)
ali uničenje, poškodbo ali izginitev stvari
(poškodovanje stvari), pri čemer mora biti
zavarovalna vsota za poškodovanje oseb
najmanj 16.700 EUR in za poškodovanje
stvari najmanj 5.000 EUR (dokazilo: izjavo
poda ponudnik s samim podpisom ponudbe). Izjava, da bo storitev čiščenja prostorov v celoti izvajal skladno z zahtevami
naročnika in skladno s svojo tehnologijo
čiščenja, ki jo prilaga ponudbi (dokazilo:
izjava 3).
Ponudnik mora predložiti opis svoje tehnologije čiščenja ter opredeliti vsa sredstva,
čistila in pripomočke, ki jih bo v ta namen
uporabljal (dokazilo: priložena tehnologija
čiščenja s seznamom sredstev, čistil oziroma pripomočkov).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
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IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: JN-O-9/2007-S-AD.
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: 14. 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: 14. 8.
2007 ob 12. uri; Upravna stavba Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje je javno. Kolikor se
bo odpiranja ponudb udeležila oseba, ki ni
zakoniti zastopnik ponudnika, mora s seboj
prinesti pisno pooblastilo, da lahko v imenu
ponudnika podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb oziroma na zapisnik podaja
pripombe.
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 javnega naročanja,
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-19266/07
I.1)
ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Celje, tel. +386/3/423-30-00, v roke: Damjana
Medved Arbeiter, univ. dipl. prav., e-pošta:
info@sb-celje.si, faks +386/3/423-37-57.
Internetni naslov naročnika: www.sb-celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. +386/3/423-30-00,
v roke: Damjana Medved Arbeiter, univ.
dipl. prav., e-pošta: info@sb-celje.si, faks
+386/3/423-37-57, internetni naslov: www.
sb-celje.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Splošna bolnišnica Celje, tajništvo
Službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje,
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Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/3/423-30-62, v roke: Marjana Žabkar,
e-pošta: marjana.zabkar@guest.arnes.si,
faks +386/3/423-37-55, internetni naslov:
www.sb-celje.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica Celje, tajništvo Službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/3/423-30-62, v roke: Marjana Žabkar,
e-pošta: marjana.zabkar@guest.arnes.si,
faks +3863/3/423-37-55, internetni naslov:
www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje svetovalnega inženiringa
in vodenje projekta pri gradnji in opremljanju
objektov v Splošni bolnišnici Celje: oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarna,
uprava, rekonstrukcija TP1 in nadomestna
gradnja diesel agregatske postaje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Oblakova 5, Celje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta pri gradnji in opremljanju
objektov v Splošni bolnišnici Celje: oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek,
lekarna, uprava, rekonstrukcija TP1 in
nadomestna gradnja diesel agregatske
postaje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 9. 2007, zaključek 31. 12.
2010.
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 in ZJN-2.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo in ZJN-2.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. ponudbena cena
2. osebne reference
(izkušnje) strokovnih kadrov
3. reference ponudnika za
opravljanje svetovalnega
inženiringa
4. kadrovska zasedba ponudnika

60
20
10
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:
24. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Splošne bolnišnice Celje, ki ga ima pri Banki Slovenije, št. 01100-6030276827. Dvig
razpisne dokumentacije je možen le s pred
ložitvijo potrdila o plačilu in po predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 13. uri; Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje, v sejni sobi Službe
za investicije, preskrbo in vzdrževanje.
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:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(UPB4, Ur. l. RS, št. 26/07) in Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-E)
(Ur. l. RS, št. 53/07).
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel.
+386/1/369-68-56, faks +386/1/369-68-55,
internetni naslov: www.mf.gov.si/slov/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za zdravje
Št. 1732
Ob-19284/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janez
Bučar, Dušan Šelih, tel. 01/589-73-00, e-pošta: info@zrsbr.si, faks 01/589-73-47.
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,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje kontrole blaga last Zavoda
RS za blagovne rezerve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: skladišča v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje kontrole blaga, last Zavoda RS
za blagovne rezerve za obdobje treh let.
Javno naročilo zajema izvajanje kontrole količine in kakovosti živilskega in neživilskega
blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74871000.
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:
– kontrola žit ob prevzemu in odpremi
iz skladišč,
– izvajanje kontrole ostalega živilskega
blaga,
– izvajanje intervencijskih kontrol živilskega blaga, skladišč in skladiščnih naprav
za živilsko blago,
– izvajanje kontrol mineralnih olj in plinov,
– izvajanje intervencijskih kontrol neživilskega blaga, skladišč in skladiščnih naprav
za neživilsko blago,
– svetovanje na področju živilskega in
neživilskega blaga.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 26. 11. 2007, zaključek 26. 11.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 10.000,00
EUR (brez DDV),
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (bančna garancija
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici)
v višini 20.000,00 EUR (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 30 dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; ponudniki lahko izdelajo in predložijo ponudbo le za celotno
storitev.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. odstavek 42. člena in 3. odstavek 42.
člena, razen točk c in g, ZJN-2: – izjava
ponudnika; 1. odstavek 43. člena: – izjava
ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. odstavek 44. člena:
– obrazec BON-1 (ne sme biti starejši,
kot 30 dni) ali potrdila vseh poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune in iz katerih izhaja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma
blokiranih transakcijskih računov in
– izjava ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. odstavek 45. člena: izjava ponudnika;
2. odstavek 45. člena, točka a: – izjava
ponudnika, – reference.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; kot ponudnik lahko nastopi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
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:
3. 9. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR Zavoda RS za blagovne rezerve št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 9. 2007 do
14. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 9.
2007 ob 10. uri; Ljubljana, Dunajska 106,
sejna soba naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov, drugi.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: d.kom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revi-

zijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: d.kom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-19296/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Domžale, Mestni
trg 2, Domžale, Slovenija, tel. 01/724-52-20,
01/724-52-15, v roke: Jana Zajc Kladnik,
e-pošta: jana.zajc@zd-domzale.si, faks
01/721-44-59.
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: pogodbeni nenujni reševalni prevozi
dializnih in drugih bolnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Domžale.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
pogodbeni nenujni reševalni prevozi dializnih in drugih bolnikov za potrebe Zdravstvenega doma Domžale, v obsegu ca.
20.000 km/mesečno.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60110000; dopolnilni besednjak: M001,
M003, M010, M043, glavni predmet, dodatni predmet(-i): 60113300, 60113310,
60113000.
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:
24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Menica za resnost ponudbe v znesku
5.000,00 EUR.
2. Menica za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 7.500,00 EUR.
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.
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Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki
skupino gospodarskih subjektov v primeru,
da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v kateremkoli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
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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.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne
sme starejše od 30 dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
o plačilnem roku.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da je v zadnjih treh letih (2004, 2005
in 2006) že opravljal navedene storitve kvalitetno in strokovno.
Dokazilo: priporočila o izvajanju storitev.
11. Da ponujena cena storitve ne presega cene, ki jo za to vrstne storitve priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da razpolaga z vsaj tremi vozili prirejenimi za prevoz dializnih bolnikov.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
o ustreznosti vozil.
13. Da ima v rednem delovnem razmerju
vsaj štiri voznike z vozniškim dovoljenjem B
kategorije.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
o kadrovski usposobljenosti.
14. Da je storitev sposoben opraviti z
delavci, ki so pri njem v rednem delovnem
razmerju.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
o izvedbi storitve z lastnimi delavci.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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 storitve po kilometru
85
2. usposobljenost kadra
5
3. usposobljenost voznega parka 5
4. izkušnje s priporočili
5
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:
27. 8. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 8.
2007 ob 12.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom oziroma
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:
21. 6. 2007.
Zdravstveni dom Domžale

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 430-322/2006/59

Ob-19463/07

Popravek
V obvestilu o oddaji naročila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 9. 2.
2007, Ob-3095/07, v zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za nabavo opreme tehničnega varovanja, št. 430-322/2006, se popravi naslov
sklopa 14 v oddelku V objave, tako da le-ta
pravilno glasi:
Oddelek v: oddaja naročila
Št. naročila: 14
Naslov: Dobava in montaža opreme za
sistem pristopne kontrole na lokaciji v Tacnu.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-18854/07
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): naročilo se ne odda.
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 1,
sklop 3 in sklop 4
Naslov: Nadgradnja, vzdrževanje ter
pravico do uporabe licenčne programske
opreme centralnega računalnika PDC in
NIC; sklop 1 – licenčni produkti in vzdrževanje za arhitekturo IBM Z9 in operacijski
sistem Z/OS; sklop 3 – licenčni produkti
in vzdrževanje za distribuirano arhitekturo
Intel/Linux/MS Windows; sklop 4 – licenčna
programska oprema (pravica do uporabe)
– operacijski sistemi za arhitekturo Z9 in
S/360 S
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: sklop 1 – 1
ponudba, sklop 3 – 3 ponudbe, sklop 4 – 1
ponudba.
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:
19. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 122
Ob-18859/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
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Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj, Slovenija, e-pošta: mihela.sifrer@bgp-kranj.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: prehrambeno blago.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: BGP Kranj SI0009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 135.348,00 EUR brez 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: 1_JNOP/2007_B.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: meso sveže
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Celjske
mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
25.798,16 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Anton
Arvaj s.p., Mesarija, Britof 25, 4000 Kranj
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7.289,96 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: perutninsko meso sveže
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kvibo
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7.758,08 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
število let 1
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: jajca kokošja

V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.278,47 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: kruh in pekovsko pecivo
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Žito
Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.844,75 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: kreme za slaščice
V.2) Število prejetih ponudb: 0.
Št. naročila: 7
Naslov: mleko in mlečni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
18.496,65 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: zelenjava sveža
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11.049,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
Št. naročila: 9
Naslov: kmetijski pridelki
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gregorc Janez, Podbrezje 195, 4202 Naklo,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7.380,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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Št. naročila: 10
Naslov: sadje južno
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11.423,50 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: sadje domače
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3.498,50 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: čaji
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Droga
Kolinska, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
805,90 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: živila zmrznjenega programa
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.251,21 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 14 Naslov: instant juhe
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.d., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.551,67 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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Št. naročila: 15
Naslov: olje jedilno
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.343,42 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 16
Naslov: splošno prehrambeno blago
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
27.071,66 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne .
Št. naročila: 17
Naslov: ribe sveže in zmrznjene
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.507,15 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
JZ Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj
Št. 507/07
Ob-18918/07
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 električne energije.
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 električne energije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.40.-3.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.830.000,00 EUR.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Razlog za izbiro postopka s pogajanji
brez prejšnje objave obvestila o naročilu
mora biti v skladu z ustreznimi členi Direktive 2004/18/ES.
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 14
Naslov: Nakup Medicinskih plinov
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: GEN-I,
d.o.o., prodaja el. energije, Tumova 5, 5000
Nova Gorica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.830.000,00 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) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-18935/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393
Črna na Koroškem, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): group7.sgcudv@guest.arnes.si,
tel. 02/870-40-00, v roke: Branka Moličnik,
faks 02/870-40-20.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: center 144, 2393
Črna na Koroškem.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Živila in material za prehrano:
– sveže sadje in zelenjava,
– kruh in pekovsko pecivo,
– mleko in mlečni izdelki,
– zmrznjena zelenjava in sladoled,
– zmrznjeni pekovski izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina,
– ribe,
– jajca,
– splošno prehrambeno blago.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15 000 000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 329.487,78 EUR brez DDV.

IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) merila za oddajo:
– cena 60,
– lastna proizvodnja 10,
– kakovost 10,
– certifikat ISO 10,
– odzivni čas 10.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 88/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 65 – 079435
z dne 3. 4. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pitus,
d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacija o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 64.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila
46.462,85 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Koroške
pekarne, d.d., Koroška c. 2, 2370 Dravograd, Slovenija.
V.5) Informacija o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 18.300 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila
21.734,57 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče;
Ljubljanske mlekarne, d.d., obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.5) Informacija o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 65.800 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
55.648,96 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Zmrznjena zelenjava in sladoled
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ljubljanske mlekarne, d.d., obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4.700,00 EUR brez DDV.
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Skupna končna vrednost naročila:
4.424,69 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Zmrznjeni pekovski izdelki:
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6.800 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8.519,58 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Sveže meso
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mesarija
Lečnik, s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 53.700,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
49.473,27 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mesarija
Lečnik, s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne na
Koroškem, Kras Sežana, d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 41.800,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
34.576,10 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Perutnina
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10.700,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
15.046,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Dobava svežih ali zmrznjenih
rib
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.

V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec
– Ručigaj, d.o.o., Testonova 55, Mengeš,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2.500 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3.362,99 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Jajca
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: M. M.
Kaučič, d. o. o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3.200 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2.967,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Splošno prehrambeno blago
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator, d.d., Dunajska c.; 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 110.500,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
87.271,77 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna
na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na
Koroškem, Slovenija, e-pošta: group7.
sgcudv@guest.arnes.si, tel. 02/870-40-00,
faks 02/870-40-20.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem
Ob-18940/07
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): Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730, v roke: Blanka Šmit, e-pošta:
blanka.smit@zagorje.si, faks 03/56-64-011.
Internetni naslov naročnika: www.
zagorje.si.
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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: dobava in montaža opreme prostorov OŠ Ivana Kavčiča in Vrtca na Izlakah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Ivana Kavčiča in
Vrtec na Izlakah.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme prostorov OŠ
Ivana Kavčiča in Vrtca na Izlakah.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36150000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 262,40 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: 430-19/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava in montaža opreme prostorov OŠ Ivana Kavčiča in Vrtca na Izlakah
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
Oprema d.o.o., Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
262,40 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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-19031/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod Lekarna
Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
e-pošta:
lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
faks 01/230-61-30,
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo; lekarniška dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo za izbiro dobavitelja za
dobavo zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo v obdobju od 1. 6. 2007 do 31. 5.
2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 71.800.000,00 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S 240-236622 z dne 14. 12. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 011-012261
z dne 18. 1. 2006.
Št. naročila: 1/2007
Naslov: Zdravila in blago za nadaljnjo
prodajo
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
26.566.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Salus,
Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
23.694.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1/2007
Naslov: Zdravila in blago za nadaljnjo
prodajo
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pharmakon d.d., Tbilisijska 87, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
21.540.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Prejšnje objave v zvezi s predmetnim
naročilom v Uradnem listu RS:
– predhodni razpis: Ur. l. RS, št. 112-113
z dne 16. 12. 2005 (Ob-35067/05),
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– javni razpis (1. faza omejenega postopka): Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006
(Ob-233/06).
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Javni zavod Lekarna Ljubljana
Ob-19033/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod Lekarna
Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
e-pošta:
lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
faks 01/230-61-30.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: lekarniška dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup kozmetičnih izdelkov za nadaljnjo prodajo (pet sklopov).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Javno naročilo za izbiro dobavitelja
kozmetičnih izdelkov za nadaljnjo prodajo:
– sklop št. 1: Kozmetika Vichy,
– sklop št. 2: Kozmetika Nux,
– sklop št. 3: Kozmetika Piere Fabre,
– sklop št. 4: Kozmetika Dr. Houschka,
– sklop št. 5: Kozmetika Clinians.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24521000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,414.798,88 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 013-014335 z dne 20. 1. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 020-022119
z dne 31. 1. 2006.
Št. naročila: 2/2007
Naslov: sklop št. 1: Kozmetika Vichy
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: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,211.873,80 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/2007
Naslov: sklop št. 2: Kozmetika Nux
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: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
69.115,42 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/2007
Naslov: sklop št. 3: Kozmtika Piere Fabre
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: Salus,
Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
120.329,70 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/2007
Naslov: sklop št. 4: Kozmetika Dr. Houschka
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: Salus,
Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
13.479,96 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2/2007
Naslov: sklop št. 5: Kozmetika Clinians
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 0.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: za sklop
št. 5: Kozmetika Clinians ni prispela nobena
ponudba, zato naročnik ni opravil izbire dobavitelja za ta sklop kozmetičnih izdelkov.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Objave v zvezi s predmetnim razpisom v
Uradnem listu RS:
– predhodni razpis: Ur. l. RS, št. 6 z dne
20. 1. 2006 (Ob-464/06),
– javno naročilo (1. faza omejenega postopka): Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006
(Ob-1492/06).
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Javni zavod Lekarna Ljubljana
Št. 511/07
Ob-19067/07
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.
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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 oksigenatorjev.
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 Oksigenatorjev: 1., 2., 3., 4. sklop
predmetnega javnega naročila.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 156.852,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom:
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S/218-233347 z dne 16. 11. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S/231-247562
z dne 5. 12. 2006.
Druge prejšnje objave: 2007/S/76-092470
z dne 19. 4. 2007.
Št. naročila: 23
Naslov: 1. in 3. sklop predmetnega javnega naročila
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Salus,
Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ul. 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 165.012,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
156.852,00 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba 156.852,00 EUR z 20% DDV, najvišja
ponudba 156.852,00 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: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v Ur. l. RS,
št. 128, z dne 8. 12. 2006, Ob 34286/06, Ur.
l. RS, št. 36, Ob-11218/07.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-19091/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica, Slovenija, tel.
01/365-12-33, v roke: Cilka Rožmanec,
e-pošta: tajnistvo.wljbr@guest.arnes.si, faks
01/365-12-33.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni vzgojno-izobraževalni zavod.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
– Brezovica;
– Preserje (Podpeč in Rakitna).
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijača.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 2007/S 069-084390
z dne 7. 4. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Meso in mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
MDK-Maloprodaja d.o.o., Agrokombinatska
63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Ribe
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
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Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pekarna
Kovač, Goran Kovač s.p., Tržaška c. 527,
1351 Brezovica, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6a
Naslov: Zelenjava, suhe stročnice in
sadje
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Robert
Magajna s.p., V Radno 2, 1351 Brezovica,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6b
Naslov: Zelenjava, suhe stročnice in
sadje
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Konzervirana zelenjava in konzervirano sadje
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Krnc
d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ERA
Good d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Testenine in pecivo
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pekarna
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Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Sadni sokovi
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Opoj
Sokovi d.o.o., Suhadole 49a, 1218 Komenda, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov A: Ostalo prehrambeno blago
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina jajca
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Anton
Istenič s.p., Voljčeva cesta 12, 1360 Vrhnika, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina med
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12a
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina jabolka idared
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kuk Janez, Tattenbachova ulica4, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12b
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina jabolka idared
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
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V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Robert
Magajna s.p., V Radno 2, 1351 Brezovica,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12c
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina jabolka idared
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12d
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina jabolka delišes
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kuk
Janez, Tattenbachova ul. 4, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12e
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina jabolka delišes
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Robert
Magajna s.p., V Radno 2, 1351 Brezovica,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12f
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina jabolka delišes
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina konzervirano meso
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Diling
d.o.o., Tržaška c. 67, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Št. naročila: 12
Naslov B: Ostalo prehrambeno blago,
podskupina pašteta s smetano
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Vrtci Brezovica
Ob-19186/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Bičevje, Splitska 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/283-30-13, v roke: Vida Narobe,
e-pošta: vida.narobe@guest.arnes.si, faks
01/283-30-13.
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: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 2007/S 051-063157
z dne 14. 3. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Meso in mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
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V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Ribe in konzervirane ribe
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Jajca
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Olja in izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
ERA-Good d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7a
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agro
Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7b
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.

V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Zmrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Uradno
ime: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Žita, mlevski izdelki, testenine
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
ERA-Good d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Zmrznjeni izdelki iz testa
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Kruh in pecivo
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DON
DON d.o.o., Trdinova pot 2a, 8330 Metlika,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Čaji
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
ERA-Good d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 14
Naslov: Ostalo blago
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
ERA-Good d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Osnovna šola Bičevje
Ob-19187/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, Slovenija,
tel. 04/275-20-00, v roke: Urša Sgerm,
e-pošta: ursa.sgerm@dso-preddvor.si, faks
04/255-11-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Preddvor.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 2007/S 063-077165
z dne 30 3. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Mlevski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
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d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Zmrznjeni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Testenine
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Čaji
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Začimbe in dodatki jedem
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Konzervirana živila
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Pijače
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V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8a
Naslov: Sveža sadje in zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8b
Naslov: Sveža sadje in zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sipic
d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8c
Naslov: Sveža sadje in zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Zmrznjena sadje, zelenjava in
ribe
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Žito
Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Sveže meso
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MDK
maloprodaja d.o.o., Agrokombinatska 63,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 14
Naslov: Osnovna živila in dodatki jedem
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 15
Naslov: Olja in maščobni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
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Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Dom starejših občanov Preddvor
Ob-19333/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/839-15-18, v roke: Irena Rozman Gabršek, e-pošta: andrej.bavcar@dso-kamnik.si,
faks 01/839-13-26.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kamnik.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 2007/S 063-077166
z dne 30. 3. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MIR d.d.
Radgona, Ljutomerska cesta 28/A, 9250
Gornja Radgona, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pivka
d.d., Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Kruh in žitni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Mlevski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Instant proizvodi 1
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Impuls
Domžale d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Instant proizvodi 2
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
HED-EXPO d.o.o. Trbovlje, Kolonija 1. maja
19/a, 1240 Trbovlje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8a
Naslov: Zelenjava sveža
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8b
Naslov: Zelenjava sveža
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marija
Dimc, Ocvirkova 66, 1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8c
Naslov: Zelenjava sveža
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, P.P. 3234,
1001 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9a
Naslov: Krompir
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9b
Naslov: Krompir
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, P.P. 3234,
1001 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9c
Naslov: Krompir
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agro
Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10a
Naslov: Sadje 1
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10b
Naslov: Sadje 1
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, P.P. 3234,
1001 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10c
Naslov: Sadje 1
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geaprodukt d.o.o., Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11a
Naslov: Sadje 2
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11b
Naslov: Sadje 2
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sipic
d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11c
Naslov: Sadje 2
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska 107, P.P. 3234, 1001
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Splošno prehrambeno blago
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ERA
GOOD d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Zmrznjena zelenjava in ribe
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 14
Naslov: Jajca
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Jata
Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 15
Naslov: Močnati polizdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 16
Naslov: Zamrznjene testenine
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 17a
Naslov: Jabolka
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest
d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 17b
Naslov: Jabolka
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 17c
Naslov: Jabolka
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agro
Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Dom starejših občanov Kamnik
Ob-19335/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Gustava Šiliha, Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/429-25-23, v roke: Darko Vukovič,
e-pošta:
darko.vukovic@guest.arnes.si,
faks 02/429-25-25.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo; vzgojno-izobraževalni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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 073-089141
z dne 14. 4. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: pekovski izdelki
V.1) Datum oddaje naročila:19. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: moka in testenine
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: mleko in mlečni izdelki
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V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: meso in mesni izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Meso
izdelki Žerak, Anton Žerak s.p., Podlehnik
8/a, 2286 Podlehnik, Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: perutnina in izdelki
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mesarstvo Igor Bračič s.p., Ljubljanska c. 17, 2327
Rače, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: ribe
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: zmrznjena prehrana
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8a
Naslov: sveže sadje
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Intersad
d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Št. naročila: 8b
Naslov: sveže sadje
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PAF
d.o.o., Industrijska ul. 20, 2230 Lenart, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8c
Naslov: sveže sadje
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pitus
d.o.o., Ob Dravi 2/a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9a
Naslov: sveža zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PAF
d.o.o., Industrijska ul. 20, 2230 Lenart, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9b
Naslov: sveža zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Intersad
d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9c
Naslov: sveža zelenjava
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pitus
d.o.o., Ob Dravi 2/a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: sokovi in sirupi
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: olja
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: razna prehrana
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ERA
GOOD d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, e-pošta:
dkom@gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Osnovna šola Gustava Šiliha

Gradnje
Ob-18855/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
Internetni naslov profila kupca: http://
www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
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 zemeljskega plazu na mednarodnem mejnem prehodu (MMP) Sočerga
z oznako ODGOISOC-1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Sočerga.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija zemeljskega plazu na mednarodnem mejnem prehodu (MMP) Sočerga.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.919.177,31 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-31/2007;
zap. št. JN: ODGOISOC-1/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 14
z dne 16. 2. 2007, Ob-3976/07 ter sprememba Ur. l. RS, št. 31 z dne 6. 4. 2007,
Ob-10065/07.
Druge
prejšnje
objave:
2007/S30-035945 z dne 13. 2. 2007 ter
sprememba 2007/S68-082325 z dne 6. 4.
2007.
Št. naročila: ODGOISOC-1/2007, številka: 430-31/2007
Naslov: Sanacija zemeljskega plazu na
mednarodnem mejnem prehodu (MMP) Sočerga
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija, e-pošta: primorje@primorje.si, tel.
+386/5/369-00-00, faks +386/5/369-03-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.919.177,31 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
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: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
junij 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18898/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, tel. 04/586-92-24,
faks 04/586-92-73.
Internetni naslov naročnika: www.
jesenice.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: izgradnja novega večstanovanjskega objekta na Hrušici 56.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrušica 56, Hrušica v Občini Jesenice.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
na mestu porušenega večstanovanjskega objekta se zgradi nov večstanovanjski objekt z 12-stanovanjskimi enotami,
vključno z zunanjo ureditvijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 716.671,00 EUR z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-37/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 019-521107 z dne 2. 3. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 021-640807
z dne 9. 3. 2007
Št. naročila: 430-37/2007
Naslov: Izgradnja novega večstanovanjskega objekta na Hrušici 56
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SGP
tehnik d.d., Stara cesta 2, 4220 Školja Loka,
e-pošta: rado.ferjancic@sgp-tehnik.si, tel.
04/511-26-00, faks 04/511-26-45, internetni
naslov: www.sgp-tehnik.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 650.000,00 EUR z 8,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40, internetni naslov www.
gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 5. 2007.
Občina Jesenice
Ob-19069/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, Slovenija, tel.
+386/1/360-17-76, v roke: Boštjan Koprivec, e-pošta: boštjan@brezovica.si, faks
+386/1/360-17-71.
Internetni naslov naročnika: www.
brezovica.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– drugo: lokalna samouprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija in gradnja prizidka
k OŠ Brezovica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Brezovica pri Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija in gradnja prizidka k OŠ
Brezovica (gradbena dela, strojno-instalacijske dela, elektro-instalacijska dela,
zaključna gradbena dela – obrtniška
dela).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45214210.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 822.255,76 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: 01/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S -106300 z
dne 13. 4. 2007.
Št. naročila: 01/07
Naslov: Rekonstrukcija in gradnja prizidka k OŠ Brezovica
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Begrad
d.d., Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 822.255,76 EUR z 20% 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 podizvajalcu; ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Občina Brezovica
Ob-19221/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Državni zbor,
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž Vovk), tel. 01/478-96-81, e-pošta:
matjaz.vovk@dz-rs.si, faks 01/478-94-03.
Internetni naslov naročnika: www.
dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova velike in male dvorane
ter avle na Tomšičevi ulici 5.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tomšičeva ulica 5, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova velike in male dvorane ter avle
na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije:
– sklop 1: gradbeno obrtniška dela, električne in strojne napeljave ter oprema;
– sklop 2: komunikacijske napeljave in
tehnološka oprema.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45200000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,324.772,23 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: DZ-045-05/2007-1/1.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 0021/S – 639207 z
dne 9. 3. 2007.
Št. naročila: sklop št. 1
Naslov: Gradbeno obrtniška dela, električne in strojne napeljave ter oprema
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: IMOS
d.d. Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@imos.si, tel.
01/47-33-3000, 01/47-33-378, internetni naslov: www.imos.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 850.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 900.122,72 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 986.447,64 EUR brez
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: sklop št. 2
Naslov: Komunikacijske napeljave in tehnološka oprema
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: TSE
d.o.o., Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-25-400, e-pošta:
info@tse.si, faks 01/42-37-190, internetni
naslov: www.tse.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 400.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 424.649,51 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 432.310,00 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 skup
nosti: ne.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Republika Slovenija Državni zbor
Št. 430-29/2007-702
Ob-19238/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
00386/2/748-29-99, v roke: Alenka Korpar, e-pošta: alenka.korpar@ptuj.si, faks
00386/2/748-29-98.
Internetni naslov naročnika: http://www.
ptuj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za vitalizacijo Ptujskega jezera – ureditev pristanišča, vstopno-izstopnih mest, veslaške proge in plovnih poti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ptujsko jezero.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
investicija se bo izvedla na Ptujskem
jezeru, ki se nahaja v območju Mestne
občine Ptuj in Občine Markovci. Obsega izgradnjo pristanišča Ranča (na območju MO Ptuj), dveh vstopno-izstopnih
mest: Zabovci (na območju Občine Markovci) in Toplice (na območju MO Ptuj),
veslaške proge z računalniško opremo
za prenos podatkov na info točko in svetovni splet ter označbo poti s prometno
signalizacijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45244100, dodatni predmet(-i): 29812100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 750.324,43 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-22/2007-702.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Javno naročilo za vitalizacijo Ptujskega jezera – ureditev pristanišča,
vstopno izstopnih mest, veslaške proge in
plovnih poti
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Radial
Ptuj d.o.o., Slomškova 18, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 772.704,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
750.324,43 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: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): javni razpis zbiranja predlogov
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za sofinanciranje investicij v športno-turistično
infrastrukturo, ki se sofinancira iz evropskega
sklada za regionalni razvoj ukrep 1.4 gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 6. športno-turistična infrastruktura.
VI.2) Dodatne informacije: objava javnega naročila je bila opravljena v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 30. 3. 2007, Ob-8677/07.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: pritožbeni roki
so določeni v Zakonu o reviziji postopkov
oddaje javnih naročil.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. 01/369-52-00,
faks 01/369-66-59, internetni naslov: www.
mf.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Mestna občina Ptuj
Ob-19326/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): mag. Suzana Tratenšek, tel. +386/2/23-55-391,
e-pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, faks
+386/2/23-55-237.
Internetni naslov naročnika: http://www.
uni-mb.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik investicijsko-vzdrževalna dela na
objektu Študentski dom 3 v Mariboru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko-vzdrževalna dela na objektu
Študentski dom 3 v Mariboru (gradbena,
obrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela ter dobava in montaža opreme).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214700-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a):
1,980.554,43 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: Št. 2007_01_JN1_
ŠD-G.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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: MTB
d.o.o., Meljska c. 36, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: info@mtb-doo.si, tel.
+386/2/228-11-51, internetni naslov: http://
www.mtb-doo.com, faks +386/2/252-57-01.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,250.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,980.554,43 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednosti ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Podizvajalcem bodo oddana strojno instalacijska dela, elektro instalacijska dela ter
dobava in montaža pohištvene opreme.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Univerza v Mariboru

Storitve
Ob-18852/07
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-5/2005-5.
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.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup dodatnih licenc in vzdrževanje
Lotus Notes programske opreme za že
obstoječe in dodatne licence.
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): naročilo se ne odda.
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: 430-16/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-5
Naslov: Nakup dodatnih licenc in vzdrževanje Lotus Notes programske opreme za
že obstoječe in dodatne licence.
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 5. 2007.
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V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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:
19. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18853/07
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: OMIS-3/2005-20.
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.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sklop 1 – izdelava sistema e-VEM-GD-I,
osnovno vzdrževanje in redno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema, dopolnilno vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema
ter uvajanje za uporabo sistema; sklop
2 – integracija e-VEM-GD-I z bankami,
osnovno vzdrževanje in redno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema,
dopolnilno vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.32.41.00-3, dodatni predmet(-i):
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.649.184,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. cena (sklop 1)
97%
2. certifikati kadrov (sklop 1)
3%
6. cena (sklop 2)
94%
7. certifikati kadrov (sklop 2)
3%
8. sklenjene pogodbe z bankami
od leta 2004 naprej
(sklop 2)
3%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-81/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-20 – sklop 1
Naslov: sklop 1 – izdelava sistema
e-VEM-GD-I, osnovno vzdrževanje in redno
zagotavljanje operativnosti delovanja sistema, dopolnilno vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema ter
uvajanje za uporabo sistema
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
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:
1.485.504,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 30 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-20 – sklop 2
Naslov: sklop 2 – integracija e-VEM-GD-I
z bankami, osnovno vzdrževanje in redno
zagotavljanje operativnosti delovanja sistema, dopolnilno vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Normacom, storitve in trgovina, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@normacom.si, tel. 01/511-39-70, internetni naslov: http://www.normacom.si/, faks
01/511-39-71.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
163.680,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 30 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: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): naročilo se delno financira
(85%) iz Evropskega socialnega sklada –
Operativni program razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013.
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.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18932/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/47-10-560,
v roke: Daliborka Iveljič, e-pošta: daliborka.iveljic@stanovanjskisklad-rs.si,
faks
00386/1/47-10-503.
Internetni naslov naročnika: www.
stanovanjskisklad.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN-2-S/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: revizija in recenzija projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb v območju urejanja VS 3/5 Brdo v Ljubljani.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74100000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-2-S/2007.
Št. naročila: 01
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 0.
VI.2) Dodatne informacije: obvestilo o
javnem naročilu je bilo objavljeno v Ur. I.
RS, št. 43 z dne 18. 5. 2007, Ob-14250/07.
Naročnik za predmetno naročilo ni prejel
nobene ponudbe.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-19188/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Sektor za vojne
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-78-70, e-pošta: dejan.podhraski@gov.si, faks 01/369-78-85.
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: zdraviliško in klimatsko zdravljenje
vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev
vojnega nasilja.
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: Slovenija.
Šifra NUTS: SI.

II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zdravilišča zagotavljajo zdraviliška in klimatska zdravljenja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 6.805.800,00 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Terme Krka d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8501
Novo mesto, Slovenija, internetni naslov:
www.terme-krka.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Terme
Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija, internetni naslov: www.terme-dobrna.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravilišče Rogaška Zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg
9, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Naravni
park-Terme 3000, Moravske Toplice, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija,
internetni naslov: www.terme3000.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Terme
Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, Slovenija, internetni naslov: www.
terme-olimia.com.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Terme
Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje 12, 9252
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Radenci, Slovenija, internetni naslov: www.
terme-radenci.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77,
3326 Topolšica, Slovenija, internetni naslov:
www.t-topolsica.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož, Slovenija, internetni naslov: www.
lifeclass.net.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Terme
Lendava d.d., Tomšičeva 2a, 9220 Lendava,
Slovenija, internetni naslov: www.terme-lendava.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Terme
Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež
ob Savi, Slovenija, internetni naslov: www.
terme-catez.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 4, 3270
Laško, Slovenija, internetni naslov: www.
zdravilisce-lasko.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 66305-19/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 13.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unior
d.d. – program turizem, Cesta na Roglo,
3214 Zreče, Slovenija, internetni naslov:
www.terme-zrece.si.
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:
22. 6. 2007.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve,
Sektor za vojne invalide,
vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
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Št. 110-1/07
Ob-19231/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in POV za glavno cesto
Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: glavna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–
Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI, PZR in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 973.210,74 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000292.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 097-103926 z dne 23. 5. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 106-113715
z dne 7. 6. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S 194-206381 z dne 11. 10. 2006;
2007/S 037-045350 z dne 22. 2. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in POV za glavno cesto
Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: J.V.
LUZ, d.d., Ljubljana + PNZ d.o.o., Ljubljana
+ PNG Ljubljana, d.o.o., Verovškova 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 973.333,33 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
973.210,74 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.
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Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-19232/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava sprememb in dopolnitev
projektne dokumentacije za izdelavo IDP,
PGD, PZR, PZI dodatne projektne dokumentacije na AC Blagovica–Šentjakob.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: AC Blagovica–Šentjakob.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije za izdelavo IDP, PGD,
PZR, PZI dodatne projektne dokumentacije na AC Blagovica–Šentjakob.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 375.084,67 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000521.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Izdelava sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije za izdelavo
IDP, PGD, PZR, PZI dodatne projektne dokumentacije na AC Blagovica–Šentjakob
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PNZ
svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova ulica 65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 375.563,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
375.084,67 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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 685/07
Ob-19304/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
i.horvat@zord.org, tel. 386/1/518-89-17,
faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.
zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: cestni prevoz naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Sermin – Lendava.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
cestni prevoz 7.000 m3 dieselskega goriva iz skladišča naftnih derivatov Instalacija Sermin v skladišče naftnih derivatov
Lendava.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 97.300,00 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN8-8/07.
Št. naročila: JN8-8/07
Naslov: Cestni prevoz naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TIB
Transport d.d., Šercerjeva17, 6250 Ilirska
Bistrica, Slovenija, tel. 00386/5/704-01-97,
e-pošta: damijan.stefancic@tib.si, faks
00386/5/704-01-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 101.500,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
97.300,00 EUR.
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.
ZORD Slovenija
Št. 685/07
Ob-19305/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ulica 8, 1000 Ljubljana, Ljubljana, 1000
Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.
zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Vohburg, Ingolstadt, Neustadt, München, Frankfurt, Berlin,
Schwedt v Zvezni republiki Nemčiji; Komarom in Szazhalombatta na Madžarskem.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 52.400 m3 srednjih destilatov
(dieselskega goriva, kurilnega olja – ekstra lahko, letalskega goriva JET A1).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 492.480,00 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN8/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: JN8/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agip Deutschland GmbH, Sonnenstraße 23, 80331
München, Nemčija, tel. 0049-89-59 07-272,
e-pošta: roland.christophel@agip.de, faks
0049-89-59-07-5272.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 107.100,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
62.720,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN8/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MOL
Hungarian Oiland Gas PIc., Oktober huszonharmadika u. 18, 1117 Budimpešta, Madžarska, tel. 0036/1/464-12-47, e-pošta:
kambrus@mol.hu, faks 0036/1/462-54-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
19.360,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu z 20. členom Zakona o javnem
naročanju (Ur. I. RS, št. 128/06).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 6. 2007.
ZORD Slovenija
Št. 685/07
Ob-19306/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
i.horvat@zord.org, tel. 386/1/518-89-17,
faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.
zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Brestanica, Rače,
Celje - Republika Slovenija, Düsseldorf,
Bremen - Zvezna republika Nemčije.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 33.000 m3 srednjih destilatov
(dieselsko gorivo, kurilno olje – ekstra
lahko, JET A1).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23300000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 206,70 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN10/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Termoelektrarna Brestanica, Cesta prvih
borcev 18, 8280 Brestanica, e-pošta: zdenka.kunej@teb.si, tel. 00386/7/481-61-32,
faks 00386/7/492-22-62.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10.500,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3.600,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 7 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN10/07
Naslov: Delegiranje
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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00386/1/471-43-59, e-pošta: rok.blen
kus@petrol.si, faks 00386/1/471-41-39.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8.750,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN10/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DS - Mineralöl GmbH, Cuxhavener Straße 42/44, 28217 Bremen,
Nemčija,
tel.
0049-89-59-07-272,
e-pošta: badamczyk@ds-bremen.de, faks
0049-89-59-07-5272.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17.500,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
16.250,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu z 20. členom Zakona o javnem
naročanju (Ur. I. RS, št. 128/06).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
ZORD Slovenija
Št. 685/07
Ob-19307/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
i.horvat@zord.org, tel. 386/1/518-89-17,
faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.
zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: železniški prevoz naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 18.
Glavni kraj izvedbe: Sermin – Lendava.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
železniški prevoz 15.000 m3 dieselskega
goriva iz skladišča naftnih derivatov Sermin v skladišče naftnih derivatov Lendava.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 196.650,00 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.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN7/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: JN7/07
Naslov: Železniški prevoz naftnih derivatov
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: Petrol, Slovenska energetska družba d.d.,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/471-42-40, e-pošta:
emil.novak@petrol.si, faks 00386/1/471-41-39.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila. 217.500,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
196.650,00 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.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu z 20. členom Zakona o javnem
naročanju (Ur. I. RS, št. 128/06).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
ZORD Slovenija
Ob-19334/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Gorazd Noč, tel. +386/0/1/587-92-04, v roke:
Gorazd Noč, e-pošta: gnoc@onko-i.si, faks
+386/0/1/587-94-06.
Internetni naslov naročnika: http://www.
zw.onko-i.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: nadgradnja aplikacije Webdoctor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet postopka je nadgradnja aplikacije webdoctor z različnimi moduli. Ker
naročnik v danem trenutku objektivno ne
more ugotoviti, s koliko in s katerimi moduli
bo aplikacijo v naslednjih 4 letih potrebno
nadgraditi, je na podlagi izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave
sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki je
razvil aplikacijo Webdoctor, in katero lahko
iz tehničnih razlogov in razlogov varovanja
izključnih pravic le on ustrezno nadgradi (2.
točka prvega odstavka 29. člena ZJN-2).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72232000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.000.000,00 EUR brez DDV.
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IV.1.1) Vrsta postopka:
S pogajanji, brez predhodnega javnega
razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: info-webdr-01/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Nadgradnja aplikacije webdoctor
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o.,
Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/470-31-00, e-pošta:
info@marand.si, faks 00386/1/470-31-11,
internetni naslov: http://www.marand.si/.

V.4) Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.000.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.000.000,00 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o priznanju sposobnosti.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Sektor
za sistem javnega naročanja, Beethovnova
ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56, faks
00386/1/369-68-55, internetni naslov: http://
www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 200-7/07-16

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 200-5/07-18

Ob-19297/07

Ob-19299/07

Dopolnitev
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN „zdravila hrana, zdravila nega
(ANLZH, ANLZN)“ v točki III.2.3), in sicer
tako, da glasi:
„3.b) Da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske
pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi najmanj
dvema bolnišnicama v RS ali EU.“
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 200-8/07-17

Ob-19300/07

Dopolnitev
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN „infuzijski in transfuzijski sistemi (ANL08)“ v točki III.2.3), in sicer tako,
da glasi:
„3.b. Da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske
pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi najmanj
dvema bolnišnicama v RS ali EU.“
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Dopolnitev
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN „kanila intravenozna (ANL12)“
v točki III.2.3), in sicer tako, da glasi:
„3.b) Da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske
pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi najmanj
dvema bolnišnicama v RS ali EU.“
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Št. 200-6/07-14

Št. 200-10/07-15

Ob-19298/07

Dopolnitev
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN „RTG filmi in kemikalije
(ANL09-ANL09A)“ v točki III.2.3), in sicer
tako, da glasi:
„3.b) Da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske
pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi najmanj
dvema bolnišnicama v RS ali EU.“
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Ob-19301/07

Dopolnitev
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN „material za CAPD, PD
(ANL10C01)“ v točki III.2.3), in sicer tako,
da glasi:
„3.b) Da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske
pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi najmanj
dvema bolnišnicama v RS ali EU.“
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
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Št. 200-2/07-17

Ob-19302/07

Dopolnitev
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN „medicinski pripomočki za koronarografijo (ANL06E)“ v točki III.2.3), in
sicer tako, da glasi:
„3.b) Da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske
pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi najmanj
dvema bolnišnicama v RS ali EU.“
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št.200-9/07-6

Ob-19465/07

Dopolnitev
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN „raztopine za CAPD, PD
(ANL10C02)“ v točki III.2.3), in sicer tako,
da glasi:
„3.b. Da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske
pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi najmanj
dvema bolnišnicama v RS ali EU.“
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 184
Ob-18695/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Polzela, Polzela 10, 3313
Polzela, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Nataša Čem, tel. 03/703-31-15, e-pošta: natasacem@email.si, faks 03/572-01-35.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
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. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do 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: do 31. 8. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 9. uri; Osnovna šola Polzela, Polzela 10, 3313 Polzela.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osnovna šola Polzela
Sp 3/2007
Ob-18872/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Anita Mejač, v roke:
Anita Mejač, tel. 01/366-42-50, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si, faks 01/366-43-00.
Internetni naslov(-i): www.sodisce.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 aktivne mrežne opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Glavni kraj izvedbe: lokacija ponudnika
in naročnika.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
LOT 1 – Centralno večslojno stikalo 48x
10/100/1000Base-T, 20 x 1000Base-SX – 3
kose.
LOT 2 – Pristopno stikalo 48 x
10/100Base-TX, 2 x 1000Base-T, 2 x GBIC
– 60 kos + GBIC/SFP transceiver 1000
Base-SX za pristopno stikalo – 40 kosov.
LOT 3 – UTP/FO pretvorniki – 30 kosov.
LOT 4 – Programska oprema za nadzor
in upravljanje – 1 kos.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 32423000 – omrežna vozlišča (LOT
1, 2), 32422000 – komponente omrežja
(LOT 3, 4).
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:
36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
LOT 1 in LOT 2 bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti 10%
pogodbene cene, za LOT 3 menica za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2007
in 2008.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– da ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
– da je registriran pri pristojnem sodišču
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini;
– da zoper ponudnika ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa;
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana velika strokovna napaka s področja predmeta naročila v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa, ki kaže na nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja s ponudnikom.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev
s podpisom izjave. Ponudnik mora ponudbi
priložiti pooblastilo naročniku za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, je dolžan na podlagi drugega odstavka 42. člena ZJN-2 predložiti
dokazilo, da ni storil dejanj iz prvega odstavka 42. člena.
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 razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev
s podpisom izjave.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izkušnje pri podobnih prodajah: ponudnik mora za vsak sklop posebej izkazati,
da je izvedel najmanj 3 primerljive posle (dobava ponujene oziroma istovrstne opreme)
najmanj v vrednosti ponujene opreme na
posameznem sklopu. Kot dokazilo predloži
ponudnik kopije pogodb;
– ponudnik mora imeti urejeno poslovno
razmerje za prodajo in servis ponujene opreme v tekočem letu in še najmanj v obdobju
enega leta pred objavo naročila – sklenjena
pogodba, ki zajema celotno podporo pro
izvajalca, principala ali zastopnika blagovne
znamke za prodajo in servis ponujene opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in
prenosom pravic. V primeru, da ponudnik
sam ne opravlja servisne dejavnosti, mora
imeti sklenjeno pogodbo s podizvajalcem,
ki mora biti pooblaščen za servisiranje ponujene opreme;
– ponudnik mora zagotavljati nemoteno
odpravljanje napak v času garancije na posameznih lokacijah sodišč na območju RS
(LOT 1, 2, 3);
– zagotovljen dostop do rezervnih delov
in nadomestne opreme najmanj 5 let po dobavi (LOT 1, 2, 3);
– ponudnik mora posredovati serijske
številke za dobavljeno opremo v elektronski obliki;
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– garancijski rok: 36 mesecev od dobave
opreme (LOT 1, 2, 3);
– dobavni rok: do 30 dni po podpisu pogodbe.
Minimalne tehnične zahteve za posamezen sklop so navedene v dokumentu Tehnične zahteve, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: 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: 1. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 8.
2007 ob 12.15; Miklošičeva 4, Ljubljana (II.
nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Ob-18893/07
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
dobava opreme za video nadzor in tehnično
varovanje v DURS. Natančen opis naročila
je v razpisni dokumentaciji.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN 12/2007 Varnostna oprema.
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 dobava
opreme za video nadzor in tehnično varovanje v DURS.
Natančen spisek opreme in lokacij je v
tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32323500, 31625300, 31625200.
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II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 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 12/2007
Varnostna oprema.
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 19. 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.
Ponudnik mora imeti licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.
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 da imajo v zadnjih 6 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: 19. 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 19. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 7.
2007 ob 9.30; na sedežu naročnika.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-18901/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): kontaktna oseba
Jožica Pavlič, ekon., tel. 03/56-55-040, faks
03/56-55-039.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: laboratorijski material po sklopih.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Zagorje ob Savi.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava laboratorijskega materiala (po
sklopih).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
laboratorijski material po sklopih.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 21 dni od oddaje naročila; zaključek
20. 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: plačilo v roku 30 dni po dobavi.
Plačilni rok se točno opredeli v pogodbi.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora podati izjavo, da je poslovno in
finančno sposoben, da zagotovi navedeno
blago in podati reference.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): primernost kvalitete posameznih reagentov glede na posamezni
laboratorijski aparat.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da;
Marija Brglez, dipl. ing. biok.
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IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 8.
2007 ob 12. uri; ZD Zagorje ob Savi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Št. 18/2007
Ob-19036/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Barbara Delak, dipl.
ekon., tel. 01/30-03-925, e-pošta: barbara.delak@zd-lj.si, faks 01/30-03-912.
Internetni naslov(-i): www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JR-18/2007 – Nabava aparatov
za diagnostični laboratorij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika
– diagnostični laboratoriji.
Šifra NUTS: SIOOE.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava aparatov za diagnostični laboratorij, in sicer:
1. sklop: avtomatski merilnik za sedimentacijo s podajanjem rezultata po 20 sekundah – 2x,
2. sklop: analizator za štetje bakterij v
urinu – 1x,
3. sklop: centrifuga za serume, hladilna,
z nihajočim rotorjem in ustreznimi košaricami za epruvete različnih dimenzij – 6x,
4. sklop: hematološki analizator s 5-delno diferencialno krvno sliko, autoloaderjem
in tiskalnikom – 2x,
5. sklop: hematološki analizator s CBC
(Count blood cells) in 3-delno diferencialno
krvno sliko ter tiskalnikom – 2x.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.00.00.00.
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:
2 meseca ali 60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
pridobiti na naslovu naročnika, Metelkova 9, Ljubljana, Uprava, ali se na zahte-

vo pošlje po pošti, po predhodnem plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini
40 EUR na transakcijski račun naročnika
01261-6030921845 pri UJP, model 00 sklic
07803118.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR, če ponudba ne glede na
število sklopov presega 40.000 EUR.
– Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.
– Bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 45 dni po podpisu
prevzemnega zapisnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– Izbrani ponudnik zagotavlja rok dobave in montaže največ 2 meseca od podpisa
pogodbe.
– Izbrani ponudnik zagotavlja najmanj
24-mesečno garancijsko dobo.
– Izbrani ponudnik zagotavlja brezplačno
usposabljanje uporabnikov.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
drugega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
o stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke
ali BON;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve do
podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih ne smejo biti blokirani;
– ponudnik mora imeti plačane zapadle
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih
zahtev ponudnik predloži specifikacijo in zagotavlja možnost ogleda;
– kot dokazilo o realiziranih dobavah ponudnik predloži izjavo s potrdilom;
– kot dokazilo o zagotavljanju servisiranja opreme ponudnik predloži izpolnjeno
izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– izpolnjevanje tehničnih zahtev v skladu
z razpisno dokumentacijo;
– najmanj 2 dobavi opreme, ki je predmet javnega razpisa v preteklih treh letih;
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– odzivni čas do 8 ur, odprava okvare do
24 ur (v primeru uvoza rezervnih delov v 7
dneh), dobava rezervnih delov še 7 let po
podpisu prevzemnega zapisnika.
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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 10. uri; Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Uprava, 2. nadstropje, sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-19071/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Majda
Dolenc, tel. 02/45-00-300, e-pošta: majda.dolenc@nigrad.si, faks 02/45-00-360.
Internetni naslov: www.nigrad.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vertikalne prometne signalizacije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Vrsta naročila: blago.
Glavni kraj dobave: Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vertikalne prometne signalizacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil:
(CPV): 28527420.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
100.000,00 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa v skladu
s pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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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1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega za-
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kona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt zagotavlja
kvaliteto vertikalne prometne signalizacije v
skladu z razpisnimi pogoji.
Dokazilo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Da bo posamezno dobavo izvedel
najkasneje v 5 dneh po prejemu naročila.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da razpolaga s stalno zalogo blaga,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja skupna
ponudbena cena po predračunu.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo je 8. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 10. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 8.
2007 ob 9. uri; v poslovnih prostorih naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Nigrad d.d.
Ob-19207/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
00386/2/331-15-33.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: zdravje.
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.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
računalniška oprema (sklop1 – osebni
računalniki z monitorji ter prenosnika;
sklop 2 – tiskalniki; sklop 3 – mrežna
oprema in strežnika; sklop 4 – grafične
postaje DICOM; sklop 5 – dodatne komponente).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
21 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5.000,00 EUR za vsak posamezni
sklop, veljavna do 18. 2. 2008 (velja za sklopa 1 in 3).
– Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (velja za sklopa 1 in 3).
– Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (velja za sklopa 1 in 3).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, st. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, likvidacije
ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da transakcijski račun(i) v preteklih 6
mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za samostojne podjetnike) oziroma da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih
6 mesecih, vključno do dneva sestavitve
obrazca iz točke B obrazca BON-2, enako
0 (velja za pravne osebe in gospodarske
družbe).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme iz posameznega sklopa;
– da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v »Specifikaciji zahtev naročnika«;
– da bo dostava ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo v prostore računalniškega centra;
– da zagotavlja dobavni rok opreme iz
področja javnega naročila največ 21 dni po
sklenitvi pogodbe;
– da bo dobavil opremo, ki ustreza standardom in atestom, ki so veljavni v Republiki
Sloveniji;
– da zagotavlja najmanj 48-mesečno garancijo na lokaciji uporabnika za opremo iz
sklopa 1 (velja za računalnike brez monitorja), najmanj 36 mesečno garancijo za monitorje in prenosnika iz sklopa 1 ter za opremo
iz sklopa 3 in 4 in najmanj 12-mesečno garancijo za opremo iz sklopa 2 in 5;
– da zagotavlja, s strani proizvajalca oziroma proizvajalcev, pooblaščen in usposobljen servis za vso dobavljeno opremo;
– da zagotavlja za opremo v sklopu 3
(mrežna oprema in strežnika) odzivni čas
največ 1 uro ter za opremo iz ostalih sklopov
odzivni čas največ 4 ure in čas popravila
za opremo iz vseh sklopov največ 48 ur.
Servisne storitve mora ponudnik zagotavljati 24 ur dnevno vse dni v letu pod enakimi
pogoji;
– da zagotavlja nadomestno opremo, če
je čas popravila daljši od 48 ur;
– da zagotavlja dobavo rezervnih delov
najmanj pet let od datuma dobave opreme;
– da ima ponudnik status vsaj CISCO
Premier Partner, saj gre za instalacijo kompleksne narave, pri kateri je potrebna umestitev v obstoječ sistem naročnika, temelječ na
CISCO tehnologiji (velja samo za sklop 3);
– da ima ponudnik strokovnjake za načrtovanje in vzdrževanje CISCO tehnologije:
vsaj 3 x CCNA, 2 x CCDA in 1 x CCDP certifikat (velja samo za sklop 3);
– da ima ponudnik vsaj 2 tehnična strokovnjaka, certificirana za namestitev in servisiranje ponujenih računalnikov (velja samo
za sklop 1);
– da ima ponudnik vsaj dva tehnična
strokovnjaka, certificirana za servisiranje
ponujenih tiskalnikov (velja samo za sklop
2);
– da ima ponudnik vsaj 2 s strani pro
izvajalca, certificirana inženirja za priklop na
CISCO stikala in vzdrževanje strežnikov kot
npr. HP, IBM (velja samo za sklop 3).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: do 18. 1. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 12. uri; v mali konferenčni predavalnici, v 16. etaži Kirurške stolpnice.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-19218/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): SIB d.o.o.,
PE Cankarjeva 16, 2000 Maribor, v roke:
Darja Čerič, tel. IP: 059/20-92-30; GSM:
041/323-084, e-pošta: info@sib-mb.si, faks
IP: 059/20-92-41.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: učni pripomočki, simulatorji in
oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup učnih pripomočkov in opreme za
potrebe Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33 19 00 00, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E020, E151, M034, dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 36 64 00 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Garancija za resnost ponudbe v znesku 5.000,00 EUR.
2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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
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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.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
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.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne
sme starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da zagotavlja, da bo blago dobavil v
zahtevanem roku v skladu z razpisno dokumentacijo za posamezen razpisan sklop in
dostavo fco skladišče naročnika razloženo.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja, da blago izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite' Europe'ene«).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja, da ponujeno blago izpolnjuje tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji (Priloga 1).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da zagotavlja montažo in priklop za
sklop 2 ter servis za vse razpisane sklope.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
in kopija servisne pogodbe.
14. Da nudi v primeru okvare odzivni čas
2 dni od prejema pisne zahteve naročnika in
nadomestne dele minimalno 5 let.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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: 11. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 13. uri; v prostorih dekanata Medicinske fakultete Univerze Maribor, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da: osebe s pooblastilom oziroma
zakoniti zastopniki.
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Št. 263-1/07-4
Ob-19239/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
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 »čistila in pribor«.
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 čistil in
pribora za naročnika po specifikacijah
predmeta JN, kot se nahaja v programu
Go-Soft pod šifro razpisa 0458.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 24.51.32.91, 24.52.16.00,
36.67.32.30, 17.22.56.00, 17.22.58.00,
36.67.31.00, 25.22.30.00, 25.24.91.00,
25.24.33.30, 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. 11. 2007, zaključek 31. 10.
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 od prejema
računa.
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 izpolnjuje pogoje in načela v skladu
z zakonom o splošni varnosti proizvodov in
da bo naročniku v primeru izbora za izbrane
artikle dostavil navodila za uporabo (navodilo za uporabo morajo biti priložena vsakemu
dobavljenemu artiklu);
– da izpolnjuje pogoje in načela v skladu
z Zakonom o kemikalijah in da bo naročniku
za vse prijavljene artikle dostavil varnostne
liste;
– 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;
– da bo ravnal v skladu s Pravilnikom o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
ki ni splošni komunalni odpadek;
– 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 7.30 in 14. uro vsak
delavnik, v skladišče naročnika razloženo);
– odlog plačila 60 dni od prejema računa;
– da bo na zahtevo naročnika dostavljal
vzorce prijavljenih artiklov;
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila dobavljal blago, ki ga prijavlja v prijavi, najmanj eni bolnišnici.
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: da.
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: 24. 7. 2007 do 9. 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: 12 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-19287/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri
Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anton Tomec, v roke:
Anton Tomec, tel. 01/72-96-102, e-pošta:
anton.tomec@czs.si, faks 01/72-96-132.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: pravna oseba zasebnega
prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1) Opis:
Številka
sklopa

Ime sklopa

Ocenjena vrednost
(EUR) brez DDV

Sklop 1

Komplet mikrofonske mreže

6.763,00

Sklop 2

Tiskalniki

1.733.00

Sklop 3

Multimedijski učno-predstavitveni komplet

4.650,00

Sklop 4

Recenzija in redakcija gradiva za zbornik učnega
gradiva

4.375,00

Sklop1
Komplet mikrofonske mreže
Številka
postavke

Zahteve

Enota
mere

1.1.

Brezžični mikrofonski diversity sistem s sprejemnikom v ohišju
in ročnim mikrofonom usmerjene karakteristike ter frekvenčnim
razponom 35 Hz – 20 kHz za predavatelja, UHF frekvenčno
področje, 1200 nastavljivih frekvenc,moč oddajnika 50mw na low
RF, frekvenčni razred 680 – 710 MHz; IR prenos podatkov med
sprejemnikom in oddajnikom Delovanje z AA alkalnimi bat. do 6
ur ali akumulatorskimi baterijami do 8 ur, pribor za vgradnjo v 19«,
delovanje do 12 sistemov istočasno v istem frekvenčnem področju.
Avtomatsko scaniranje frekvenčnega področja kpl s prenosno
torbico in prenosnim namiznim stojalom.

8x

1.2.

Namizna polnilna enota za brezžični sistem polnilni čas manj kot 2
uri za dva kpl oddajnikov istočasno

3 sete

1.3.

Accu baterije za ročni oddajnik

8x

1.4

Konektiranje kablov, drobni montažni material, povezava sistema v
funkcionalno celoto, nastavitev parametrov in spuščanje v pogon

1x

Sklop 2
Tiskalniki
Številka
postavke

Zahteve

2.1.
2.1.

Barvni tiskalniki v kombinaciji s fotokopiranjem in skeniranjem za
priročno tiskanje obrazcev in manjšega števila dokumentov oziroma
zapisov.
Priključni kabli za omrežje
ter povezavo z računalnikom dolžine 5 m

Enota
mere
9 kosov
9x
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Sklop 3:
Multimedijski učno-predstavitveni komplet
Vključuje:
3.1. Multimedijski učni film v štirih delih (čas predvajanja čas 4 x 30 minut)
3.2. Originalno zgoščenko – matrico
3.3. Prvo izdajo filma v 100 izvodih na DVD zgoščenki
Zahteve in dokazovanje sposobnosti
Oznaka
Podsklopa

Zahteve – pričakovanja

Dokazila

3.1.

Multimedijski učni film
Čebelarstvo
Slovenija – domovina kranjske čebele
a) Vsebina filma
mora prikazati razvojne dosežke
slovenskega čebelarstva, ki ga
zaznamujejo trije veliki možje
– čebelarski strokovnjaki:
– Peter Pavel Glavar
– Anton Janša
– Anton Žnidaršič
s posebnim poudarkom na kranjsko
čebelo.
b) Didaktični okvir filma
Film mora gledalcu posredovati jasno
sporočilo o razvojni pomembnosti
dosežkov za prihodnji razvoj. Po
svoji namembnosti in strukturi
mora podpirati predstavitve,
predavanja učne delavnice in
samo-izobraževanja.
c) Uporabnost
Film mora biti uporaben kot celotno
sporočilo
ali po posameznih delih, glede na
namen in ciljno skupino gledalcev
dolžina projekcija pa v celoti 120
min, po delih pa okrog 30 minut za
posamezni del.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
a) Sinopsis – opis zgodbe, scenarij
– opis didaktične razsežnosti
in uporabnost – metodična
razsežnost.
b) Izjavo, da so v ponudbo
vključene
– vse avtorske pravice za vse
primere in za vselej,
– pravica do prevajanja,
razmnoževanja in prodaje.
c) spisek avtorskih referenc in
izdajateljev njihovih del.

3.2.

Originalna zgoščenka – matrica
Izdelana v DVD tehniki kot podlaga
za razmnoževanje.

Izjava ponudnika o pristnosti
oziroma o neposredni
montaži filma na matrico ter o
preneseni pravici za neomejeno
razmnoževanje in prodajo brez
posebnega nadomestila oziroma
odškodnine.

3.3.

Prvo izdajo reprodukcije filma v 100
izvodih na DVD zgoščenki.
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Sklop 4
Zborornik učnega gradiva
4.1. Strokovno oceno (recenzijo) avtorskih zapisov – učnih podlag k predavanjem ki vključuje
področja usposabljanja:
4.1.1. Tehnologijo čebelarjenja z različnimi sistemi
4.1.2. Vzrejo čebeljih matic in čebeljih družin
4.1 3 Čebelji pridelki
Zahteve in dokazovanje sposobnosti
Oznaka
Podsklopa

Zahteve – pričakovanja

Dokazila

4.1.1.

Tehnologija čebelarjenja z različnimi
sistemi
a) Vsebinski okvir
Ponudniku je na voljo izobraževalno
gradivo, ki so ga k svojim
predavanjem kot zapiske pripravili
predavatelji.
b) Didaktična razsežnost
Didaktično razsežnosti in okvir
predstavljajo izvedbeni programi
usposabljanja za posamezne teme
v katerih so opredeljeni cilji, ciljne
skupine, oblike dela in operativni
cilji ter opredeljene metode dela
in didaktična oprema za izvedbo
programa.
c) Uporabnost
Ocenjeno gradivo je namenjeno za
pripravo zbornika učnega gradiva,
ki bo del vsebinskega standarda
usposabljanja čebelarjev

Ponudnik – recenzent mora
izkazati najmanj višjo izobrazbo
in najmanj 10 let izkušenj
neposrednega čebelarjenja
ter predstaviti reference javno
objavljenih strokovnih del (spisek).
Za javno objavljeno delo štejejo
tudi pisni prispevki, ki so dani v
uporabo neposredno čebelarjem
v okviru dejavnosti čebelarskih
društev oziroma ČZS. Ta del
referenc mora ponudnik izkazovati
s kopijami prispevkov oziroma
potrditi bodisi društev, bodisi ČZS.

4.1.2.

Vzreja čebeljih matic in čebeljih družin
a) Vsebinski okvir
Ponudniku je na voljo izobraževalno
gradivo, ki so ga k svojim
predavanjem kot zapiske pripravili
predavatelji.
b) Didaktična razsežnost
Didaktično razsežnosti in okvir
predstavljajo izvedbeni programi
usposabljanja za posamezne teme
v katerih so opredeljeni cilji, ciljne
skupine, oblike dela in operativni
cilji ter opredeljene metode dela
in didaktična oprema za izvedbo
programa.
c) Uporabnost
Ocenjeno gradivo je namenjeno za
pripravo zbornika učnega gradiva,
ki bo del vsebinskega standarda
usposabljanja čebelarjev

Ponudnik ne more ocenjevati svojih
del.
Delo strokovne ocene šteje za
avtorsko, zato bodo z recenzenti
sklenjene avtorske pogodbe v
skladu z veljavnim Zakonom o
avtorskih in sorodnih pravicah.

4.1.3.

Čebelji pridelki
a) Vsebinski okvir
Ponudniku je na voljo izobraževalno
gradivo, ki so ga k svojim
predavanjem kot zapiske pripravili
predavatelji.
b) Didaktična razsežnost
Didaktično razsežnosti in okvir
predstavljajo izvedbeni programi
usposabljanja za posamezne teme
v katerih so opredeljeni cilji, ciljne
skupine, oblike dela in operativni
cilji ter opredeljene metode dela
in didaktična oprema za izvedbo
programa.
c) Uporabnost
Ocenjeno gradivo je namenjeno za
pripravo zbornika učnega gradiva,
ki bo del vsebinskega standarda
usposabljanja čebelarjev
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4.2. Redakcija avtorskih zapisov – učnih podlag k predavanjem
ki vključuje področja usposabljanja:
4.2.1. Tehnologijo čebelarjenja z različnimi sistemi
4.2.2. Vzrejo čebeljih matic in čebeljih družin
4.2 3 Čebelji pridelki
Opomba: Redakcija se opravi za zbornik kot celoto in vključuje tudi izbor strokovno že ocenjenega gradiva v skladu z izvedbenimi programi, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Zahteve in dokazovanje sposobnosti

Oznaka
Podsklopa

Zahteve – pričakovanja

Dokazila

4.2.

a) Delovne faze redakcijskega
postopka
Redakcijski postopek ponudnik opravi
po fazah:
– izbor gradiva,
– lektoriranje izbranega gradiva
– ureditev gradiva in grafično zasnovo
priročnika.
b) Didaktična razsežnost
V uvodu je potrebno zapisati »ključ
zbornika« k vsakemu področju pa
»namige za uporabo«
c) Uporabnost
Uporabnost zbornika naj bo v
organiziranem usposabljanju, pri
samo-izobraževanju in kot strokovna
literatura pri čebelarjenju.

Ponudnik svojo usposobljenost za
opravljanje te storitve izkazuje s
strokovno izobrazbo in referenčno
listo storitev, ki jih je opravil za dela
navedenih področij usposabljanja.

Ponudnik storitev obvezno
ponudi na posebnem obrazcu,
ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Storitev bo urejena s podjemno
pogodbo.

Predračunske vrednosti (€)
Številka
postavke

Količina

Enota
mere

1.

1

komplet

2.

9

kosov

3.1.1.

3 ure po
13,00 €
priprav za
1 minuto
filma

Vrednosti v €
Cena
na EM

Cena brez
DDV

Vrednost
DDV

Cena z
DDV

8.116,00

6.763,00

1.352,67

8.116,00

231,00

1.733,00

2.080,00

4.680,00
Cena je
fiksna

4.680,00

3.1.2.

4

kos

100,00

400,00

3.1.3.

100

kos

50,00

500,00

Skupaj za sklop 3

4.650,00

5.580,00

4.1.1.

10

AP / II

129,361

1.293,61

4.1.2.

10

AP / II

129,361

1.293,61

4.1.3.

10

AP/ III

63,795

637,95

Skupaj za strokovno oceno – fiksna cena

3.225,17

42

2.024,83

30

Skupaj za sklop 4
Skupna vrednost naročila

Fiksna cena – 62,5% vrednosti recenzije
4.375,00

5.250,00

17.521,00

21.026,00
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: DIO 10/112-06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Čebelarska zveza
Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,1225 Lukovica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik naroča didaktično opremo in
gradivo, potrebno za izvedbo programa usposabljanja čebelarjev na področju tehnologij čebelarjenja z različnimi
sistemi, vzreje čebeljih matic in čebeljih
družin, izboljševanja kakovosti čebeljih
pridelkov, usposabljanja za prodajo na
trgu ter načina usposabljanja strokovnih
delavcev za izvajanje letnega programa
usposabljanja čebelarjev.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 80.00.00.00-4, dodatni predmet(-i):
29.36.40.00-8,
30.12.11.00-4,
32.33.34.00-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila; začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% ponudbene
vrednosti za resnost ponudbe in realizacijo
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo dobavljeno blago in
storitve plačal v roku petih dni po uveljavitvi
zahtevka za plačilo oziroma najkasneje do
25. 12. 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo z
naslednjo vsebino:
1. da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja nismo bili pravnomočno obsojen;
3. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane in ni nam bila izdana pravnomočna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo z
naslednjo vsebino:
1. da je finančno in poslovno sposoben
izvesti javno naročilo;
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2. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo 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
za sklop 1 in 2.
– spodaj navedena merila:
Sklop 3
Kriteriji in delež v skupni oceni
a) cena 25%,
b) strokovnost ponudnika 40%,
c) vsebinska skladnost s programom
usposabljanja 35%.
Merila relativna vrednost izražena v točkah
– skupno število točk 100;
– ponudba sprejeta v ožji izbor brez potrebnih dopolnitev od 75 do 100 doseženih
točk, kriterij strokovnosti dosežen v celoti;
– ponudba sprejeta v ožji izbor s potrebnimi dopolnitvami od 40 do 74 doseženih
točk: kriterij strokovnosti dosežen v celoti;
– ponudbe pod 40 doseženih točk niso
sprejete.
Izračun vrednosti točke za kriterij (vrednost kriterija 25 točk).
Število točk za kriterij cene izračunamo
po formuli:
T = mV / pV x 25
mV je minimalna ponujena vrednost
pV poprečna vrednost je srednja vrednost med minimalno ponujeno vrednostjo
in predračunsko vrednostjo
25 je strukturni delež kriterija v skupni
strukturi cene oziroma vrednost kriterija.
Točkovna lestvica za kriterij strokovnost
(vrednost kriterija 40 točk
Točkovna
vrednost

Kriterij
Visoka izobrazba, 10 let izkušenj, najmanj 5 objavljenih del v strokovni
reviji

40

Visoka izobrazba, 5 let izkušenj; najmanj 5 objavljenih del v gradivih
ČZS

35

Višja izobrazba. 10 let izkušenj, najmanj 5 objavljenih del v strokovni
reviji

30

Višja izobrazba 5 let izkušenj, najmanj 5 objavljenih del v gradivih
ČZS

25

Srednja izobrazba, 20 let izkušenj in najmanj 5 objavljenih del v
strokovni reviji

35

Srednja izobrazba, 10 let izkušenj in najmanj 5 del objavljenih v
gradivih ČZS

25

Točkovna vrednost za kriterij vsebinske
skladnosti s programom usposabljanja (vrednost kriterija 35 točk
a) skladnost s cilji, vsebinami in metodami dela v letnem programu usposabljanja
35 točk
b) skladnost s cilji in metodami dela v letnem programu usposabljanja 25 točk
c) skladnost ciljev v letnem programu
usposabljanja 15 točk
Sklop 4
Kriteriji in delež v skupni oceni
a) strokovnost; vrednost kriterija 100
Točkovna lestvica za kriterij strokovnost
(vrednost kriterija 70 točk
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Točkovna
vrednost

Kriterij
Visoka izobrazba, 10 let izkušenj, najmanj 5 objavljenih del v
strokovni reviji

100

Visoka izobrazba, 5 let izkušenj; najmanj 5 objavljenih del v gradivih
ČZS

90

Višja izobrazba. 10 let izkušenj, najmanj 5 objavljenih del v strokovni
reviji

70

Višja izobrazba 5 let izkušenj, najmanj 5 objavljenih del v gradivih
ČZS

60

Srednja izobrazba, 20 let izkušenj in najmanj 5 objavljenih del v
strokovni reviji

60

Srednja izobrazba, 10 let izkušenj in najmanj 5 del objavljenih v
gradivih ČZS

50

Merila relativna vrednost izražena v točkah
Ponudba sprejete v ožji izbor brez dodatnega preverjanja strokovnosti: doseženo od
70 do 100 točk
Ponudbe sprejete v ožji izbor z dodatnim
preverjanjem strokovnosti od do 60 točk
Postavka 3.1.1 – Multimedijski učni film
Čebelarstvo – Slovenije domovina kranjske
čebele
Opredelitev avtorskega dela
– 3.1.1.4. Fotografije, izdelava video
spotov, in power-point postavitev, druge
predstavitve izobraževalne narave;
– 3.1.1.8. Načrti in skice, prototipi plastičnih predstavitev, postavitev razstav v izobraževalne namene
Merilo:
Multimedijski tematski modul za 6 urni
vsebinski sklop izobraževalnega dela (ČE) v
obliki (video) didaktičnega sklopa – 20 minut
projekcije / za 1 uro izobraževalnega dela.
Normativ za izdelavo video sklopa je 3
ure priprav po 13 € / uro za 1 minuto predvajanja
Postavka 4.1.1. in 4.1.2.
Opredelitev avtorskega dela
– 3.11.1.6. Predelava avtorskega in drugega gradiva,……zborniki del izbrani in
urejeni glede na konkretne cilje programa
IZUIZ.
Merilo:
Avtorska pola 16 strani A4 znaki 10, razdalja vrstic 1,5;
izhodiščna vrednost AP:
– II kategorija = 129, 361 € / za AP,
– III kategorija = 63,795 € / za AP.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.

IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 10. uri; Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.
Čebelarska zveza Slovenije
Ob-19288/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Peter Kete, tel. 05/365-91-10,
e-pošta: peter.kete@ajdovscina.si, faks
05/365-91-33.
Internetni naslov(-i): www.ajdovscina.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: dobava učil za Osnovno šolo Šturje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Šturje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet razpisa je dobava učil za Osnovno šolo Šturje.
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 1. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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.
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.
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b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 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
Št. 341/07

Ob-19289/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, Slovenija, v roke: Mateja Malovrh, Drago Zadnikar, tel. 04/59-71-521,
e-pošta: mateja.malovrh@trzic.si, drago.zadnikar@trzic.si, faks 04/59-71-513.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– drugo: obnova kulturne dvorane.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oprema Osnovna šola Bistrica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Bistrica pri Tržiču.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pohištva, učil in didaktične opreme v OŠ Bistrica.
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 1. 5.
2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– v višini 5% ponudbene vrednosti garancija za resnost ponudbe,
– v višini 5% pogodbene vrednosti garancija za dobro izvedbo del ob podpisu
pogodbe,
– v višini 5% pogodbene vrednosti 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: financiranje v letu 2007
in 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
osnovne sposobnosti ponudnika so navedene v razpisni dokumentaciji.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
vse listine za dokazovanje poslovne in finančne sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti
so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Vrsta postopka: odprti.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila:
1. najnižja cena,
2. reference,
3. garancijska doba.
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.
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IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
16. 8. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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 20. 11. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 8.
2007 ob 13. uri; mala sejna soba Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
Dodatne informacije glede razpisne dokumentacije: Mateja Malovrh,
tel. 04/59-71-521, Drago Zadnikar, tel.
04/59-71-510.
Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Tržič

Ob-19292/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri
Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anton Tomec, v roke:
Anton Tomec, tel. 01/72-96-102, e-pošta:
anton.tomec@czs.si, faks 01/72-96-132.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: pravna oseba zasebnega
prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Opis:
Številka sklopa

Ime sklopa

Sklop 1
Sklop2
Sklop 3
Sklop 4

Oprema vzrejnega čebelnjaka
Oprema za vzrejo matic
Oprema za vodenje rejske knjige
Oprema prostorov vzrejališča

Ocenjena vrednost
(EUR) brez DDV
12.540,00
2.270,00
1.960,00
3.900,00

Sklop 1
Oprema vzrejnega čebelnjaka
Številka postavke
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.

Zahteve
Čebelji panj AŽ 10 satni standardni iz
smrekovega lesa
Čebelji panj AŽ 10 satni trietažni standardni
iz smrekovega lesa
Čebelji panj AŽ 11 satni standardni iz
smrekovega lesa
Čebelji panj AŽ 7 satni standardni iz
smrekovega lesa
Plemenilček za vzrejo matic belokranjski
(skica dostopna pri naročniku)
Panjska tehtnica:
– območje tehtanja: do 120 kg
– natančnost: 100 g
– tara funkcija
– priložene baterije in adapter 220 V
– možnost programiranja

Enota mere
55 kosov
15 kosov
30 kosov
45 kosov
100 kosov
4 kosi
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Sklop 2
Oprema za vzrejo matic
Številka postavke
2.1.
2.2.

2.3.

Zahteve
Inkubator za vzrejo matic digitalni za 150
celic
Precizna laboratorijska tehtnica:
– območje tehtanja: od 0 do 150 g
– natančnost: 0,005 g
– zaslon LCD
– tara funkcija
– priložene baterije in adapter 220 V
– možnost čiščenja z vodo
Komplet za vzrejo matic » Jenter«:
– kaseta Jenter
– komplet čepkov
– matičnice za inkubator

Enota mere
1 kos

6 kosov
11 kpl
10 kosov

Sklop 3
Oprema za vodenje rejske knjige
Številka postavke
3.1.

3.2.
3.3.

Zahteve
Prenosni računalnik
D505 – 725 P-M (1.6 Dothan) 15« XGA TFT
display,
6-cell primarybattery,
512 MB DDR RAM Memory (1x256MB)
60GB HARD DRIVE at 5400RPM,
DVD/CDRW Combo Drive 24X (media bay),
802.11 b Intel Pro 2200 Wireless Card,
D-Family Bluetooth, Stop Track Laber, D505
Internal Modem, Garancija 3 leta, slovenska
verzija programov, torba za prenos
Tiskalnik A 3 format (kot HP 1280 deskjet)
Računalniški program za meritev
kubitalnega indeksa čebeljih kril

Enota mere

2 kosa
1 kos
1 kos

Sklop 4
Oprema prostorov vzrejališča
Številka postavke
4.1

4.2.
4.3.
4.4.
4.5

Zahteve
Priročna kuhinja
– kotna dolžine 2000 x 1900 mm
– korito pomivalno 810 x 510 mm
– plošča plinska
– omarica zaprta 760 x 1200x 540 mm
– stol (4 kom)
– miza 1200 mm (1 kom)
– potrebne vodovodne armature
Klop zložljiva (2 kom) z mizo (1 kom) dim:
2200x500x750 mm
Miza smrekova 2000x1000 mm s po dvema
klopema
Pregradna stena 2000 (v) x 1000 (š) mm
Notranja oprema:
– stropna karnisa 180 cm
– reflektor dekorativni
– svetilka zidna

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OČF 25/112-06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Čebelarska zveza
Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,1225 Lukovica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik naroča opremo za vzpostavitev vzrejališča rodovniških čebeljih matic
Rog-Ponikve.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 80.00.00.00-4, dodatni pred-

Enota mere

1 kpl
6 kpl
4 kpl
1 kpl
5 kpl
7 kosov
3 kosi

met(-i):
29.36.40.00-8,
30.12.11.00-4,
32.33.34.00-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila; začetek 15. 7.
2007, zaključek 15. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
blago mora biti dostavljeno na naslov Čebelarsko društvo Semič, Sela 8, 8333 Semič
in vgrajeno na lokaciji Plemenilne postaje
Rog–Ponikve.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% ponudbene
vrednosti za resnost ponudbe in realizacijo
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo dobavljeno blago in
storitve plačal v roku petih dni po uveljavitvi
zahtevka za plačilo oziroma najkasneje do
25. 12. 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo z
naslednjo vsebino:
1. da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane in nam ni bila izdana pravnomočna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo z
naslednjo vsebino:
1. da je finančno in poslovno sposoben
izvesti javno naročilo;
2. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo 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: 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: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 10. uri; Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.
Čebelarska zveza Slovenije
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Gradnje
Ob-19319/07
Dopolnitev
Javni razpis za sanacijo hribine nad kulturnim spomenikom državnega pomena –
Partizanska bolnica Franja, objavljen v Ur. l.
RS, št. 53 z dne 15. 6 2007, Ob-17449/07,
se dopolni z naslednjo točko:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je
do 4. 7. 2007. Zahtevke sprejema Občina
Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-55-2007

Ob-19462/07
Preklic

Občina Ilirska Bistrica preklicuje objavo
javnega naročila »Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Hrušici – I. faza«, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 53 z dne 15. 6. 2007,
na straneh 4651 in 4652, št. 430-55/2007,
Ob-17237/07.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 4301-5/2007

Ob-19459/07
Popravek

V javnem naročilu za izgradnjo komunalne infrastrukture Poslovne cone Gojače, Ob-18305/07 se popravi naslednja
točka:
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:

OBýINA AJDOVŠýINA
ŽUPAN

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

Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovšþina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Občina Ajdovščina
Št. 4301-6/2007

Ob-19460/07
Popravek

V javnem naročilu za prenovo komunalne infrastrukture Gregorčičeve ulice in Ceste 5. maja v Ajdovščini, Ob-18267/07 se
popravi naslednja točka:
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:

OBýINA AJDOVŠýINA
ŽUPAN

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

Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovšþina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Občina Ajdovščina
Ob-19461/07
Popravek
V javnem naročilu za prenovo komunalne infrastrukture Gregorčičeve ulice in
Ceste 5. maja v Ajdovščini, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 22. 6.
2007, Ob-18267/07, se popravita naslednji točki:
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini – Gregorčičeva ulica – 1.
faza.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedla se bo 1. faza izgradnje komunalne

infrastrukture v Ajdovščini – Gregorčičeva
ulica.
Občina Ajdovščina
Ob-18696/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marija Lužnik, tel. 04/580-91-04,
e-pošta: marija.luznik@zirovnica.si, faks
04/580-91-04.
Internetni naslov(-i): www.zirovnica.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: sanacija občinske ceste nad objektom Žirovnica 40.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Šifra NUTS: 0009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
cesta na obravnavanem odseku je zelo
poškodovana, kar je vzrok v neustrezni
sestavi voziščne konstrukcije. Prav tako
je dotrajan oporni zid nad objektom Žirovnica 40. Neustrezno je urejen prostor
za smeti ob obstoječi leseni lopi. Severni
del odseka omenjene ceste je na zahodu
zaključen s strmo brežino, ki predstavlja
nevarnost za promet.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek avgust 2007, zaključek 10. 10.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ob predložitvi ponudbe je potrebno
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR,
2. pred sklenitvijo pogodbe predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 60 dni po
preteku veljavnosti pogodbe in garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku, v
višini 10% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 60. dan od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
sodelovanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Pogoji in način plačila razpisne dokumentacije: potrdilo o plačilu 50,00 EUR na podračun
pri Banki Slovenije, št. 01392-0100007760,
Občina Žirovnica, sklicevanje na številko 18
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76902-7130007-43000607 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu
oziroma s pisno zahtevo, s tem, da takrat
naročniku posreduje tudi podatke o polnem
in točnem naslovu firme in identifikacijsko
številko za DDV.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2.
– Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
– Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju.
– Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake
s področja predmeta javnega naročila.
– Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež.
– Izjave, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
– Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa
(obrazec BON 1/P oziroma BON 1/SP in
BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
– Izpolnjena referenčna lista ponudnika,
skupaj z referenčnimi izjavami.
– Seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
– Seznam opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega naročila.
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.
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b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: do 12. 11. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Žirovnica, Breznica
3, 4274 Žirovnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
Občina Žirovnica
Ob-18877/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Žnidaršič,
tel. 05/728-07-60, GSM 041/623-273,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova in rekonstrukcija vodovoda
Slavina–Koče–Prestranek–Žeje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova vodovoda, kanalizacije in sanacija ceste po izvedbi komunalne infrastrukture.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20.000 € in podpisana izjava banke ali izjava zavarovalnice, o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. V 10 dneh po
podpisu pogodbe bo moral izbrani izvajalec
predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20.000 € in po
zaključku del garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 20.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
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strani nadzora naročnika, 60. dan od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum ali pogodba o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta
a.1.) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06,):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi;
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež;
a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
b) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta:
b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register;
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno;
b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih bi bil udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) da je v zadnjih 5 letih že izvedel
najmanj 3 sorodna oziroma enakovredna
dela v vrednosti najmanj 200.000 EUR z
DDV.
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
objektov, ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov.
d.11.) da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader.
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti
strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila, ki je predmet razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do razpisne dokumentacije: 16. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani Občine Postojna:
http://www.postojna.si, prav tako pa bodo
na isti spletni strani objavljena tudi vsa pojasnila in odgovori na morebitna zastavljena
vprašanja glede razpisa.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 11.30; v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ulice), 6230 Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Občina Postojna
Ob-18889/07
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev prehoda za pešce – Črni
Kal (v vrednosti skupaj z DDV 106.200,00
EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1434 cesta R1-208 Črni Kal–Aver.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev prehoda za pešce – Črni Kal.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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: 10. 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: 10. 7.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18890/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev avtobusnega postajališča Podlipje (v vrednosti skupaj z DDV
170.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0241 cesta G1-1 Dravograd–Radlje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev avtobusnega postajališča Podlipje.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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
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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: 10. 7. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
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-18891/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba pasivne protihrupne za-
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ščite ob cesti G1-1/1400 Miklavž-Hajdina
v naselju Starše (v vrednosti skupaj z DDV
142.147,74 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek
1400 G1-1 Miklavž–Hajdina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba pasivne protihrupne zaščite ob
cesti G1-1/1400 Miklavž–Hajdina v naselju Starše.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 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:
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),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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: 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; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18933/07
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): IN-TACT d.o.o.,
Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi,
ali Blanka Šmit (Občina Zagorje ob Savi),
tel. 041/650-806 ali 03/565-57-30, e-pošta:
in-tact@siol.net ali blanka.smit@zagorje.si,
faks 03/566-90-83 ali 03/566-40-11.
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: sanacija strehe na objektu Kulturni
center Delavski dom Zagorje ob Savi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija strehe na objektu Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma 1. 9. 2007, zaključek
1. 3. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bančna garancija 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 po prejemu začasnih
oziroma končne situacije-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. 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
1.odst.42. člena ZJN-2 in
– pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike) in
– pooblastila za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike).
2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
proti njemu ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l.
RS, št. 20/06) naročniki ne smejo sodelovati
in je naročniku Komisija za preprečevanje
korupcije dovolila, da sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l. RS, št. 20/06) naročniki ne
smejo sodelovati (največ 3 mesece).
III.2.2) Ekonomska in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
ter nima neporavnanih obveznosti v zadnjih
šestih mesecih pred objavo obvestila o tem
naročilu.
Dokazilo:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
1.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
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neporavnanih obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Kolikor bo ponudnik po ocenjevanju ponudb najugodnejši, bo naročnik pred izdajo
odločitve o oddaji naročila, od le-tega zahteval predložitev obrazca BON-2 oziroma
BON 1/SP.
2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morata ponudnik in podizvajalec
izpolniti, podpisati in žigosati seznam podizvajalcev (seznam podizvajalcev sestavlja
skupek izpolnjenih obrazcev podizvajalcev
– obrazec v razpisni dokumentaciji).
III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni deli, zaključeni v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe v znesku nad 50.000 €
brez DDV. V potrdilih mora biti navedena
vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj
z navedbo, da so bile opravljene po pravilih
stroke, ustrezno zaključene in z navedbo
podatkov končnega/ih naročnika/ikov.
Dokazilo: seznam gradbenih del opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu končnega/ih naročnika/ov gradbenih del.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1.
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
3. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne
objekte skladno s 77. členom ZGO-1.
Dokazilo: potrdilo o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici.
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: 27. 7. 2007 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
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.
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: ponudba mora veljati do 30. avgusta 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 13. uri; v sejni sobi na sedežu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: javno odpiranje.
Občina Zagorje ob Savi

Ob-19082/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke: Občina
Železniki, 4228 Železniki, Slovenija, kontaktna točka: Darko Gortnar, tel. 04/500-00-16,
e-pošta: darko.gortnar@obcina.zelezniki.si,
faks 04/500-00-20.
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: asfaltiranje občinskih cest – program
lokalne ceste 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Železniki.
Šifra NUTS: SI 009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
asfaltiranje 4,3 km občinskih cest, kategorije LC.
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. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne; Občina Železniki, kontaktna
oseba: Darko Gortnar, Češnjica 48, 4228
Železniki, Slovenija, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, elektronska pošta: darko.gortnar@obcina.zelezniki.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Odlok o izvajanju občinskega
proračuna.
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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 12.30; Občina Železniki, Češnjica
48, sejna soba št. 16.
Pri odpiranju so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Občina Železniki
Ob-19084/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke: Občina
Železniki, 4228 Železniki, Slovenija, kontaktna točka: Darko Gortnar, tel. 04/500-00-16,
e-pošta: darko.gortnar@obcina.zelezniki.si,
faks 04/500-00-20.
I.2) Vrsta naročnika in glavno področje
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: asfaltiranje občinskih cest – program
javne poti 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Železniki.
Šifra NUTS: SI 009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
asfaltiranje 4,6 km občinskih cest, kategorije JP.
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. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne; Občina Železniki, kontaktna
oseba: Darko Gortnar, Češnjica 48, 4228
Železniki, Slovenija, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, elektronska pošta: darko.gortnar@obcina.zelezniki.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Odlok o izvajanju občinskega
proračuna.
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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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.
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.
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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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Železniki, Češnjica
48, sejna soba št. 16.
Pri odpiranju so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Občina Železniki
Ob-19086/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktni podatki: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, Slovenija, kontaktna oseba: Klavdij Strmčnik, tel.
03/839-35-50, e-pošta: obcina@luce.si, faks
03/839-35-51.
Internetni naslov: www.luce.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavno področje
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– drugo: ceste.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova lokalnih cest in javnih poti
v Občini Luče, št. naročila 430-2/2007 (skupna vrednost z DDV 194.041,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
– odsek ceste Parbej – Robnik – Golob,
v dolžini 420 in 400 m,
– odsek ceste Dolinar – Metulj, v dolžini
1.830 m,
– odsek ceste Zg. Zavratnik – Zg. Drtičnik, v dolžini 1.200 m,
– odsek ceste Juvanova pustota, v dolžini 295 m,
– izgradnja protiprašne zaščite cest v
dolžini 450 m.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja enoslojne asfaltne prevleke debeline 6 cm in muld na cestah oziroma
cestnih odsekih v Občini Luče, ki so navedeni v prejšnji točki.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 5. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do petka 13. 7. 2007 do 12. ure.
Cena: 40,00 EUR.
Pogoj za pridobitve razpisne dokumentacije predhodno plačilo navedenega zneska na TRR 01267-0100019123, sklic 00
120904.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 4.000,00 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v znesku 15.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: investicija se izvaja na
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osnovi Odloka o proračunu Občine Luče za
leto 2007.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi mora biti
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki jo prevzema v
ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ali njegov
zakoniti zastopnik ne sme biti 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.
Izpolnjevanje zgornjih zahtev izvajalec
dokazuje z izjavo in pooblastilom, da lahko
naročnik zgornje podatke preveri pri ustreznih organih.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev:
izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev s prilogami.
III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Izvajalec izpolnjevanje teh zahtev dokazuje:
– S seznamom oseb in navedbo njihove
izobrazbene in strokovne kvalifikacije pri izvajalcu gradnje.
– Z izjavo o ustrezni tehnični ali drugi
opremi, ki je na voljo izvajalcu za izvedbo
naročila.
IV.1.1) Merilo za oddajo naročila: najnižja cena
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 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 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 11. uri; Občina Luče – sejna soba,
Luče 106, Luče.

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč
en predstavnik ponudnika, v primeru, da to
ni zakoniti zastopnik, mora imeti ustrezno
pooblastilo za zastopanje.
Občina Luče
Ob-19189/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke: Občina Železniki, 4228 Železniki, Slovenija, kontaktna točka: Cirila Tušek, tel. 04/500-00-16,
e-pošta: cirila.tušek@obcina.zelezniki.si,
faks 04/500-00-20.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja športnega parka Železniki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Železniki.
Šifra NUTS: SI 009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
posodobitev obstoječega športnega parka zraven športne dvorane v Železnikih.
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 1. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Občina Železniki, kontaktna oseba:
Cirila Tušek, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: cirila.tusek@obcina.zelezniki.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Odlok o izvajanju občinskega
proračuna Občine Železniki.
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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne 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.
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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: 16. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 12.30.
Občina Železniki
Št. 430-50/2007
Ob-19290/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Blaž Zarnik, tel. 01/89-63-450, e-pošta:
blaz.zarnik@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: sanacija lokalne ceste LC 213070,
odsek Kresniški Vrh–Kresnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija lokalne ceste LC 213070, odsek
Kresniški Vrh–Kresnice.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.00.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma konec meseca avgusta, zaključek 10. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe – 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 združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje da-

ril, 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
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
delno v letu 2007 in preostalo pa v letu
2008.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
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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 tremi gradnjami na
področju razpisa oziroma primerljivih projektov (gradnja – cesta) v vrednosti najmanj
100.000,00 € 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: da.
Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti
vsak delovni dan na sedežu naročnika med
8. in 15. 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 – sanacija
LC 213070.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 9. 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: 16. 7.
2007 ob 10. uri; v sejni sobi na sedežu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: javno odpiranje.
Občina Litija
Št. 380-1/2007
Ob-19291/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mario Japić, v roke: Mario Japić, tel.
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01/896-34-65, e-pošta: obcina.litija@litija.si,
faks 01/896-34-60.
Internetni naslov: www.litija.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: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Gradnja in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Litija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija, ki
zajema komercialni in nekomercialni del
omrežja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45230000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
18 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 50.000 EUR,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih del,
– izjava o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijski dobi; podrobno
razdelano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 1. sklop izvajalec financira
projektiranje in izvedbo iz lastnih sredstev,
2. sklop bo sofinanciran na podlagi odobritve projekta s strani Ministrstva za gospodarstvo in s sredstvi EU.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pri skupni ponudbi dogovor o
skupnem nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; Zakon o elektronskih
komunikacijah.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev po 41. do 43. členu ZJN-2;
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev; pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev; pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) 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.1.3) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 380-1/2007.
IV.2.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.2.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 8. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Litija, pri Banki Slovenije, številka 01260-0100002491, sklic na številko
380-1-2007, po modelu 00. Potrdilo o plačilu
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.2.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 8. 2007 do 12.
ure, soba 44 – II. nadstropje.
IV.2.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 11. 2007.
IV.2.7) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 13. uri; Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; člani komisije, ponudniki,
ostali.
V.1.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
V.1.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Program ESRR – Evropski
sklad za regionalni razvoj.
V.2.1) 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, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
V.2.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10 dni
po prejemu obvestila o oddaji naročila.
V.3) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Občina Litija
Št. 0045/2007
Ob-19328/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Žale Javno podjetje, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): info@zale.si, v roke: Robert Martinčič, tel. 01/420-17-00, e-pošta: robert.martincic@zale.si, faks 01/420-17-02.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: pogrebne storitve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tlakovanje poti na pokopališču Žale
v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.

Glavna lokacija ali mesto gradnje: pokopališče Žale v Ljubljani.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
tlakovanje poti na pokopališču Žale v
skupni površini 2650 m2. Dela obsegajo:
– po potrebi odstranitev obstoječega peska na poteh v debelini do 3 cm ter odvoz
na začasno deponijo,
– po potrebi izkop, izravnava utrditev in
priprava terena pred polaganjem tlakovcev,
– dobava in polaganje betonskih tlakovcev tipa H, ki morajo izpolnjevati zahteve
iz Evropske norme 1338 (obrusna obraba,
zmrzlinska odpornost glede soli itd.),
– delno betoniranje robov poti z betonom
MB 15 v višini 5 cm ter zasutje s peščenim
nasutjem po končanem betoniranju,
– demontaža in ponovno polaganje obstoječih tlakovcev na mestih navezav na
nove poti ter ureditev naklonov,
– kombinirano nakladanje viška materiala ter odvoz v centralno deponijo do 15 km,
– po končanem polaganju, fugiranje stikov med betonski tlakovci z mivko, primerno
za fugiranje tlakovcev.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
81.400,00 EUR.
II.1.4) Obvestilo vključuje: javno naročilo
po postopku zbiranja ponudb s predhodno
objavo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
dela se bodo izvajala v treh delih, in sicer:
1. del takoj od uvedbe v delo do 15. 8.
2007,
2. del od mora biti zaključen do 15. 9.
2007 in
3. del mora biti zaključen do 15. 10.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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; razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2) Pogoji za sodelovanje: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2007 do 9. ure na
naslov naročnika.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
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IV.3.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 22. 6. 2007.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-19330/07
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: dobava, postavitev in enoletno
vzdrževanje 13 cestno-vremenskih postaj
na območju RS (skupaj z DDV 328.800,00
EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava, postavitev in enoletno vzdrževanje 13 cestno-vremenskih postaj na
območju RS.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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.
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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).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 11. 7.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-19332/07
Razveljavitev
Javni razpis za oddajo del: medijski plan
in zakup oglasnega prostora za preventivno akcijo Hitrost, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 49 z dne 1. 6. 2007, Ob-15837/07,
se razveljavi.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18694/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna oseba: Barbara Gregorič, tel. 01/47-90-293, e-pošta: barbara.gregoric@ess.gov.si, internetni naslov(-i):
www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: svetovalnica za uspešen nastop
na trgu dela – eksperimentalni program.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana,Velenje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Svetovalnica predstavlja kombinacijo/nadgradnjo aktivnosti (delavnic), ki se že
izvajajo na ZRSZ; Klubi za iskanje zaposlitve, Nov začetek, Druga možnost, Poti do
dela in zaposlitve in Drugače o poklicih.
Izvajalca, ki morata vsebine omenjenih
delavnic dobro poznati in jih znati izvajati,
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morata do konca leta 2007 pripraviti novo
delavnico v taki obliki, da bo možno izvesti
izobraževanje za širjenje izvajanja na širše
področje. Izdelani morajo biti tudi vsi materiali, tako priročnik za izvajalce, kot tudi
delovno gradivo za udeležence.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece ali 60 dni od oddaje naročila; zaključek 22. 8. 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

Ponderiranje

1. stroški
2. kadri
3. dosedanji dosežki izvajalca

60%
6%
34%

Stroški: naročnik bo pri izračunu cene
uporabil naslednjo formulo NPC/PPC x 150,
pri čemer je NPC najnižja ponudbena cena,
ki je bila predložena, PPC pomeni ponudbeno ceno ocenjevanega ponudnika in 150
predstavlja največje število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi pri tem merilu. Kadri: za vsakega nadaljnjega mentorja 5 točk, največ
15. Dosežki izvajalca: največ 85 točk (izvajanje določenih delavnic).
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 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. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 8.
2007 ob 12. uri; Zavod RS za zaposlovanje,
Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Zavod RS za zaposlovanje
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Ob-18861/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, v roke:
Goran Udovč, tel. 07/38-45-184, e-pošta:
goran.udovc@siol.net, faks 07/38-45-190.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prevoz šoloobveznih otrok za šolsko
leto 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Dolenjske Toplice.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Dolenjske Toplice v
šolskem letu 2007/2008.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
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 3. 9. 2007, zaključek 24. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 3.300 EUR;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno s ZIPRS 07/08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo 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: nekaznovanost za kazniva dejanja iz 42. člena
ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– družbe: BON 1, BON 2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto;
– potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih, kar je pogoj za priznanje finančne sposobnosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– seznam razpoložljivih motornih vozil;
– reference iz zadnjih pet let;
– seznam zaposlenih in seznam 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: ne.
IV.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2007.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice št.
01357-0100015780.
IV.2.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 7. 2007 do 10.
ure; ponudbe na naslov Občina Dolenjske
Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske
Toplice, v zapečateni ovojnici s pripisom Ne
odpiraj – ponudbe za šolske prevoze. Na
hrbtni strani pa naslov ponudnika.
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: 23. 7.
2007 ob 10.30; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ponudnikov
ali osebe s pisnim pooblastilom.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-18892/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Gornji Petrovci 31/d, tel. 02/556-90-00, e-pošta: obcina.gpetrovci@siol.net, faks 02/556-90-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: oddaja javnega naročila za
izvedbo storitve po odprtem postopku.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevoz otrok OŠ Gornji Petrovci v
šolskem letu 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Gornji Petrovci.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz otrok OŠ Gornji Petrovci v šolskem letu 2007/2008.
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. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo vsak dan med 8. in 14. uro, razen
v petek med 8. in 12. uro v sprejemni pisarni
Občine Gornji Petrovci.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
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: ponudnik mora izpolnjevati statusne, tehnične,
kadrovske, finančne in druge pogoje za prevoz šoloobveznih otrok, skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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. 8. 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 15. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2007 ob 11.30; Občina Gornji Petrovci, sejna soba.
Občina Gornji Petrovci
Ob-18900/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zdravstveni dom Izola, Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola, Slovenija, v roke:
Robert Mulec, tel. 05/663-50-50, e-pošta:
zdr.dom-izola@siol.net, faks 05/663-50-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis:
Javno naročilo obsega opravljanje storitev
analiz medicinske mikrobiologije. Prevoz bi-
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ološkega materiala lahko izvaja ponudnik ali
naročnik. Če prevoz izvaja ponudnik, je dolžan prevoz zagotoviti za vsak delovni dan.
Količine storitev medicinske mikrobiologije naročnik vnaprej ne more točno predvideti – količine iz razpisne dokumentacije
so okvirne.
Storitev analiz medicinske mikrobiologije
zajema naslednje vrste preiskav:
– Aerobna kultura (bris nosa, žrela, tonzil, kože, kateter kvalitat.);
– Kultura glive;
– Kultura – oko, uho, sputum, aspirat,
urogenit, trakt, likvor;
– Urinokultura po Sanfordu;
– Urinokultura kvalitativno (ni določanka
števila klic);
– Preiskave blata na salmonele, šigele in
parazite – živilci;
– Koprokultura na patogene črevesne
bakterije (Salmonella, Shigella, Yersinia,
Campylobacter, E coli: EPEC, EHEC, EIEC,
ETEC, EAggC);
– Kultura blato – Salmonella, Shigella;
– Določanje adenovirusov in rotavirusov
v blatu;
– Jajčeca črevesnih parazitov;
– Identifikacija trakulj in glist;
– AST – antistreptolizinski test;
– RF Latex test – dokaz revmatoidnega
faktorja;
– RF kvantitativno (Waaler – Rose ali
drugi);
– VDRL test;
– TPHA test kvalitativno;
– Indirektni IF test Borrelia burgdorferi
IgG ali IgM;
– EIA test za določanje IgM ali IgG protiteles – Toxoplasma gondii;
– EIA Borrelia burgdorferi;
– EIA Helicobacter pylori;
– Indirektni IF test Borrelia burgdorferi
IgG ali IgM z absorpcijo;
– Indirektni IF test Toxoplasma gondii
IgG;
– EBV – Indirektni IF test IgG ali IgM;
– HpSA test – določanje Helicbacter
pylori antigeni v blatu;
– Glive – numerična identifikacija;
– Identifikacija šigele, jersinije, salmonele;
– Biološka kontrola sterilizacije (uničenost spor);
– Bris – žrelo s transportnim gojiščem;
– Bris – nos s transportnim gojiščem.
Ponudnik zapiše:
– vrednost vsake posamezne storitve in
vseh storitev skupno za obdobje enega leta
(število delovnih dni v času od 16. 7. 2007
do 16. 8. 2008);
– če ponuja tudi prevoz biološkega materiala, zapiše tudi vrednost prevoza od sedeža naročnika do sedeža izvajalca za obdobje enega leta (število delovnih dni v času
od 16. 7. 2007 do 16. 8. 2008).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje storitev medicinske
mikrobiologije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 25.
Glavni kraj izvedbe: Izola.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo obsega opravljanje storitev
analiz medicinske mikrobiologije. Prevoz
biološkega materiala od sedeža naročnika
do sedeža izvajalca lahko izvaja ponudnik
ali naročnik.

II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.51.10.00–4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
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: plačilni rok je 30 dni od prejema
računa za opravljeno storitev. Predplačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: za skupno ponudbo
mora skupina ponudnikov predložiti pravni
akt (npr. pogodbo, predpogodbo,..) o skupni
izvedbi naročila, ki mora opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih ponudnikov.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne. Ni potrebno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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 je pri pristojnem
sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– izjava ponudnika (če gre za pravno
osebo) in izjava njegovega zakonitega zastopnika, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2;
– izjava ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da ni
opustil poslovno dejavnost ali je v katerem
koli podobnem položaju;
– izjava ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave skladu s predpisi;
– izjava ponudnika, da ponudnik ni bil
s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem;
– izjava ponudnika, da ponudnik ni storil
velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
– izjava ponudnika, da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika;
– izjava ponudnika, da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
ali določbami države naročnika;
– izjava ponudnika, da pri dajanju informacij, zahtevanih v tem javnem naročilu, ni
namerno podal zavajajoče razloge ali teh
informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa;
– izjava ponudnika, da nudi najmanj
30-dnevni plačilni rok;
– 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:
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– izjava ponudnika, da izpolnjuje pogoje
iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje pregledov na
področju laboratorijske medicine;
– izjava ponudnika, da bo vsak delovni
dan na sedežu naročnika prevzemal biološki
material in analize in izvide o rezultatih analiz še isti delovni dan oziroma takoj, ko bo to
mogoče, dostavljal na sedež naročnika;
– izjava ponudnika, ki ne ponuja prevoza biološkega materiala, da bo ponudnik
zagotovil, da bo vsak delovni dan prevzemal biološki material za analize, ki mu ga
bo dostavljal naročnik na sedež ponudnika,
izvide o rezultatih analiz pa takoj dostavljal
naročniku.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 12. 7.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom Izola
Ob-19035/07
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: študija Logističnega centra Pivka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: R3-622 Goriče–
Kal.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
študija Logističnega centra Pivka.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 29. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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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: 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: 11. 7.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Ob-19222/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Igor Zalokar in Staša
Zupančič Verbič, tel. 01/369-69-00, e-pošta:
stasa.zupancic@mf-rs.si;igor.zalokar@mf-rs.si,
faks 01/369-69-14.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba revizije (ocene) skladnosti
vzpostavljenih sistemov operativnih programov v Republiki Sloveniji za obdobje
2007–2013.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 09.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opis naročila izhaja iz naslova naročila.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 6. 8. 2007, zaključek 15. 11. 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: plačilo po fazah na osnovi
prejetih in potrjenih poročil in izstavljenih
računov 30. dan od prejema 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: ponudnik mora biti vpisan v register revizijskih
družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali
pri enakovredni inštituciji v tujini.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: obravnavane bodo ponudbe tistih družb, katerih
povprečni letni prihodki iz poslovanja zadnjih treh let znašajo najmanj 10-kratnik vrednosti ponudbe po tem naročilu.
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.1.3) 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. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 14. uri; v prostorih naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za finance
Urad RS za nadzor proračuna

Ob-19223/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: kontaktna(-e)
točka(-e): ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, v roke: Vesna Paljk, tel.
01/421-90-40, e-pošta: altus.con@siol.net,
faks 01/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: najem dolgoročnega kredita.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6.
Glavni kraj izvedbe: Dol pri Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je najem dolgoročnega kredita, za dobo 10 let, v višini
600.000,00 EUR za naložbo v osnovna
sredstva – investicija v Osnovno šolo
Dol pri Ljubljani.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.13.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: začetek odplačevanja kredita z
moratorijem. Plačilo obrokov – 2 x letno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Zakon o bančništvu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
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: 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.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo pred prevzemom razpisne
dokumentacije z nakazilom na transakcijski
račun 02083-0053787157, sklic na številko
32-2007, po modelu 00. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
e-pošta: altus.con@siol.net.
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: 13. 7.
2007 ob 12.30; Občina Dol pri Ljubljani, Dol
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 25. 6.
2007.
Občina Dol pri Ljubljani
Ob-19240/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta
17, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Petra
Jevnikar, tel. +386/1/478-14-44, e-pošta:
gp.protokol@gov.si, faks +386/1/478-14-42.
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: tiskarske storitve in blago ob protokolarnih dogodkih in za potrebe Protokola
Republike Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba tiskarskih storitev in dobava tiskarskega blaga po dogovoru za potrebe
naročnika in ob protokolarnih dogodkih.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 78.10.00.00-8, dodatni predmet(-i):
22.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev 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: plačilo 30. dan od dneva
uradnega prejema pravilno izstavljenega
računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
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
– Izjava št. 1)
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 – Izjava št. 2)
in
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika – pooblastilo št. 1 in zakonite zastopnike – pooblastilo
št. 2).
2. Ponudnik mora imeti registracijo za
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, v skladu s 43. členom ZJN-2.
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima ponudnik potrebno registracijo
za dejavnost, ki je predmet naročila (Izjava
št. 3).
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije. (Izjava št. 3).
4. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da
je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija
za preprečevanje korupcije pa naročniku po
predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje
s ponudnikom;
Izjava, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece) (Izjava št. 3).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti, (Izjava št. 3)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
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prisego, in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem
naročilu ni imel neporavnanih obveznosti.
(Izjava št. 3)
in
Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/P ali BON1/SP. (Pooblastilo
št. 3)
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (Izjava
št. 3).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
sklenjeni pogodbi, po katerih je kvalitetno in
pravočasno opravil istovrstno storitev, kot je
predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v skupnem znesku
nad 45.000,00 EUR z DDV.
Dokazila: seznam izvedenih istovrstnih
storitev v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi in nazivi končnih
naročnikov (priložen obrazec), vključno z
dokazili (priložen obrazec, ki ga ponudniki
lahko fotokopirajo), s strani končnih naročnikov potrjenega potrdila – izjave za vsak
posel – pogodbo posebej, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 11. uri; Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Protokol, Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana.
Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Protokol
Št. 430-33/2007-5-0008296 Ob-19241/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za promet
– Direktorat za promet, Langusova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Vojmir
Drašler, tel. 01/478-82-86, e-pošta: vojmir.drasler@gov.si, faks 01/478-81-41.
Internetni naslov(-i): www.gov.si/mzp.
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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava conskega sistema v Republiki Sloveniji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je izdelava conskega sistema v Republiki Sloveniji.
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
27. 8. 2007, zaključek 28. 2. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo del,
– 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: ZIPRO-07-08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: skupno nastopanje.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo 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. reference
3. kadri

Ponderiranje

60
30
10

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 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: 27. 7.
2007 ob 12. uri; Langusova 4, Ljubljana,
sejna soba 501/V.
Ministrstvo za promet –
Direktorat za promet
Ob-19242/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/525-16-66 ali 525-16-25,
e-pošta: joza.viher@murska-sobota.si, faks
02/525-16-15.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Kategorija storitve: št. 14.
Kraj izvedbe: Murska Sobota.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov na Kardoševi 2 in Trubarjev drevored 4 (poročna
dvorana – občasno).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
za obdobje 3 let od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je na razpolagi
na internetu na strani Mestne občine Murska Sobota: hpt://www.murska-sobota.si
oziroma pri naročniku na naslovu: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, II nadstropje, soba št. 18.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik ponudnik jo predloži v 5 dneh od podpisa pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvajanju
proračuna.
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. Kandidat in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obstojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v
ZJN-2. dokazila: izpolnjena obrazca OBR-2
– Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev
za izvedbo JN in OBR-2a – soglasje za
pridobitev osebnih podatkov. 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. Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, v skladu s predpisi države članice,
v kateri je registriral dejavnost. Dokazila:
izpolnjena obrazca OBR-2 – Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo JN
in OBR-2a – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov. Ponudniki, ki nimajo sedeža
v R 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja. Dokazilo OBR-2 – Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za
izvedbo JN.

2. Da bo v primeru, če bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, predložil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Dokazilo: OBR-4 – Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da
ima pridobljena certifikata ISO 9001:2000 za
sistem vodenja kakovosti in ISO 14001 za
sistem ravnanja z okoljem za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila – čiščenje objektov. Dokazilo: fotokopiji obeh certifikatov.
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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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 90 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 10.30; sejna soba Urada župana,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Predstavniki
ponudnikov predložijo pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila morajo predložiti tudi direktorji oziroma
lastniki družb.
IV.3.3) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 6. 2007.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-19243/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Zlata Marin, tel. 01/23-47-300, e-pošta:
dom.tabor@siol.net, faks 01/23-47-345.
Internetni naslov(-i): razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani www.
praetor.si (rubrika »Javna naročila«).
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: 4300-5/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacija ponudnika.
Šifra NUTS: SI00E.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve pranja in likanja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93 10 00 00 – 9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: mesečni obračun, rok plačila
30. dan.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja;
2.1. Kakovost pranja – ponudnik mora
zagotoviti kakovost pranja, skladno z naslednjimi kazalci in mejnimi vrednostimi:
Zmanjšanje pretržne trdnosti od 15,0% do
30,0%; Kemične poškodbe od 0,5 do 1,0;
Ostanek po zažiganju – pepel od 0,7% do
1,0%; Kakovost beline – Stopnja beline več
kot 170; Kakovost beline – Odstopanje barvnega tona v mejah R 1,5 –G 2,49; Kakovost
beline – Osnovna vrednost beline več kot
85; Število ciklov pranja od 25 do 50
2.2. Tolerančne meje kontrole higiene
– ponundik mora zagotoviti kakovost pranja skladno z naslednjimi kazalci in mejnimi
vrednostmi:
Odtisi zlikanih in zloženih tekstilij** – 9
od 10 vzorcev ne sme vsebovati več kot
20 CFU*/dm2; bioindikatorji morajo poginiti; Vlažne tekstilije ne smejo vsebovati več
kot 30 CFU/dm2; Surova voda za pranje
ne sme vsebovati več kot 100 CFU/dm2;
Voda po mehčanju ne sme vsebovati več
kot 100 CFU/dm2; Voda po predpanju ne
sme vsebovati več kot 1000 CFU/dm2; Voda
po izpiranju ne sme vsebovati več kot 100
CFU/dm2; Tehnična oprema ne sme vsebovati več kot 100 CFU/dm2; Skladiščenje/transport ne sme vsebovati več kot 100
CFU/dm2; Higiena rok ne sme vsebovati več
kot 100 CFU/dm2.
*CFU (Colony forming units) je število
vseh nastalih kolonij mikroorganizmov (bakterije, glive).
** Na odtisih zlikanih, zloženih tekstilij ne
smejo biti prisotni patogeni in fakultativno
patogeni mikroorganizmi, kot so: Escherichia coli, Enterobacter cloaque itd.
Dokazilo: (lahko fotokopija): – RAL-GZ
992/2: spričevalo higiene za bolnišnične te-

kstilije in ostale tekstilije iz segmenta zdravstva ali ustrezen rezultat testiranja, ki ga je
opravila neodvisna institucija (npr. Center
za nego tekstilij in oblačil, Fakulteta za strojništvo v Mariboru ali podobne neodvisne
institucije…).
3. Ponudnik ima certifikat, ki izkazuje
standard kakovosti ISO 9001:2000 ali drug
ustrezen certifikat, s katerim se dokazujeta
kakovost in organizacija poslovanja ponudnika. Ponudniki, ki nimajo ustreznega certifikata, lahko predložijo lasten organizacijski
akt, ki izkazuje ustrezno kakovost in organizacijo poslovanja ponudnika.
Dokazilo: fotokopija veljavnega certifikata ali ustrezen lasten organizacijski akt.
4. Ponudnik je v preteklih treh letih od
roka za oddajo ponudb izvajal postopke
pranja perila v letni količini opranega perila najmanj 100.000 kg, za najmanj enega
naročnika.
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 »Prijava« (tabela Reference).
5. Ponudnik mora zagotoviti da se v postopku pranja nečiste in čiste poti perila ne
križata.
Dokazilo: načrt pralnice z označitvijo
čiste in nečiste poti perila, iz katerega je
razvidno, da se poti ne križata oziroma sta
popolnoma ločeni.
6. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudnike, za katere je državni organ nesporno ugotovil, da
so podali neresnično ali zavajajočo izjavo v
preteklih postopkih oddaje javnih naročil, in
sicer v obdobju zadnjih treh let od roka za
oddajo ponudb.
Dokazilo: lastna izjava ponudnika, s katero potrjuje, da v preteklih postopkih oddaje
javnega naročila ni podal neresnične ali zavajajoče izjave.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. Ponudnik je imel v letu 2006 promet
vsaj v dvakratni višini ponudbene vrednosti.
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 »Prijava« (tabela: Ekonomsko in finančno stanje).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Ponudnik ima proste kapacitete za
pranje minimalno 10 000 kg perila mesečno.
Dokazilo: ponudnik to potrdi s podpisom
in oddajo ponudbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: 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. 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
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ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 11. uri; Praetor d.o.o., Aljaževa 7,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Št. 89/07
Ob-19244/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Trg
svobode 9, Sevnica, v roke: tajništvo, tel.
07/81-63-800, e-pošta: tajnistvo@infra.si,
faks 07/81-63-814.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca – faza izvedbe.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: gradbišče HE Blanca.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca v fazi izvedbe.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.233000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
29 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Garancija za resnost ponudbe v skupni višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene.
2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene cene v roku 10 dni od podpisa
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. 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 so-
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dišče, 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.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: podpisana izjava iz razpisne
dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazilo: obrazec BON-1, ki je aktualen
in izkazuje stanje tekočega ali preteklega
meseca.
2. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: podpisana izjava iz razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima kadrovsko sestavo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvedbo storitev, ki
so predmet naročila, in sicer:
Strokovnjak, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo projekta po Zakonu o graditvi objektov, ima univerzitetno izobrazbo
gradbene smeri, strokovni izpit, je vpisan
v imenik gradbenih inženirjev in ima 10 let
delovnih izkušenj pri vodenju projektov izgradnje zahtevnih objektov.
Dokazila: potrdilo o strokovnem izpitu in
članstvu v IZS ter potrdilo o delovnih izkušnjah za odgovornega vodjo projektov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 13. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 13.30; Trg svobode 9, Sevnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o.
Št. 89/07
Ob-19245/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): INFRA
d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica, v roke:
tajništvo, tel. 07/81-63-800, e-pošta: tajnistvo@infra.si, faks 07/81-63-814.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PZI rekonstrukcije lokalne
ceste Videm–Sotelsko–Brestanica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste
Videm–Sotelsko–Brestanica.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.232200.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
200 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Garancija za resnost ponudbe v skupni višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene.
2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene cene v roku 10 dni po sklenitvi
pogodbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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 gospodar-

skega subjekta, 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.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila pod zaporedno številko 1, 2,
3, 4, 5 in 6: podpisana izjava iz razpisne
dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazilo: obrazec BON-1, ki je aktualen
in izkazuje stanje tekočega ali preteklega
meseca.
2. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: podpisana izjava gospodarskega subjekta iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da imajo kadrovsko sestavo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvedbo storitev,
ki so predmet naročila.
Dokazilo: podpisana izjava gospodarskega subjekta iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: 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.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 10.30; Trg svobode 9, Sevnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o.
Ob-19331/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: medijski plan in zakup oglasnega
prostora za preventivno akcijo hitrost (skupaj z DDV 156.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
medijski plan in zakup oglasnega prostora za preventivno akcijo hitrost.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek september 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 le-

Št.

tni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 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: 9. 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

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 229
Ob-18697/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
mag. Maja Slovenc, tel. +386/1/476-87-44,
e-pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, faks
+386/1/476-87-45.
Internetni naslov(-i): www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JROP3-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Tržaška 25, Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00E.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: dobava digitalnega osciloskopa (2
kosa).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.24.20.00-8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 50.402,25 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. tehnične prednosti

Ponderiranje

70
30

IV.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
1. sklop št. 1: Belmet MI d.o.o., Cesta
Ljubljanskih brigad 23a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/518-88-10, internetni naslov: www.
belmet.si, faks 01/518-88-20;
2. sklop št. 2: Via Digital d.o.o., Trubarjeva cesta 54, 1000 Ljubljana, tel.
01/434-20-50, internetni naslov: www.via-digital.si, faks 01/434-20-57.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
50.402,25 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.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-18894/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/587-24-75,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.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: kuhinjski inventar in osnovna sredstva.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: kuhinjski inventar in osnovna sredstva za
potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.67.00.00–8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 36.443,31 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-O-4/2007-B-AD
Naslov: Kuhinjski inventar in osnovna
sredstva za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 22. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
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– Puc 1 d.o.o., Proletarska ul. 4, 1110
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-40-50, faks
01/520-40-53;
– AGS gastro sistemi d.o.o., Kosovelova 2, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta:
slo@ags-gs.net, tel. +386/1/781-06-00, faks
+386/1/781-06-41.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40.000,00 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
36.443,31 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30 dni po
podpisu, tj. do 13. 7. 2007.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-18895/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/587-24-75,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.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: dobava pisarniškega materiala za
potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: dobava pisarniškega materiala za potrebe
Psihiatrične klinike Ljubljana za dve leti.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00–8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): sukcesivna dobava po potrebi.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-O-3/2007-B-AD
Naslov: Dobava pisarniškega materiala
za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 22. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– DZS založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-43-13, faks 01/524-41-50;
– Pavlin d.o.o., Ljubljana, Grič 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-83-00,
faks +386/1/242-83-05;
– Satelit d.o.o., Pot k sejmišču 30,
1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel.
01/589-06-00, faks 01/563-40-24;
– Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/560-54-00, faks +386/1/588-74-77.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 110.000,00 EUR.
Skupna končna vrednost naročila: sukcesivna dobava po potrebi.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 2 leti po
podpisu, tj. do 13. 6. 2009.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-18896/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
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nec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/587-24-75,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.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: dobava računalniške strojne in
programske opreme za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške strojne in programske opreme za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00–0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 14,350,15 EUR brez DDV.
Oddan je bil le en sklop naročila, za drugi
sklop je naročnik postopek ponovil.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-O-5/2007-B-AD
Naslov: Dobava računalniške strojne in
programske opreme za potrebe Psihiatrične
klinike Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 25. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 8.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gambit
trade d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 92.000,00 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
14,350,15 EUR brez DDV.
Oddan je bil le en sklop naročila, za drugi
sklop je naročnik postopek ponovil.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30 dni po
podpisu, tj. do 13. 7. 2007.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-18934/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Fakulteta za strojništvo, v roke: dr. Zdravko Praunseis, tel. 00386/31/743-753,
e-pošta: zdravko.praunseis@uni-mb.si, faks
00386/2/220-79-90.
Internetni naslov(-i): www.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– javna uprava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: računalniško podprt živosrebrni
porozimeter.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Maribor.

II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo je raziskovalna oprema – računalniško podprt Živosrebrni porosimeter z naslednjo tehniško specifikacijo:
Metoda merjenja poroznosti: živosrebrna
porozimetrija.
Obseg merjenja: polmer por: 600-0,004
mikro metra; volumen por: maks. 2 kubična
centimetra.
Računalniško podprt sistem za merjenje
poroznosti: popolnoma avtomatski s programsko podporo.
Ostala oprema: potrebna za merjenje poroznosti tekstilnih materialov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29-30-31-32-3.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 42.275,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JNVV/UM/01-2007
Naslov: Računalniško podprt živosrebrni
porozimeter
IV.1) Datum oddaje naročila: 2. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PorotecGmbH, Niederhofheimer Str.
55a, D-65719 Hofheim, Nemčija, e-pošta:
info@porotec.de, tel. 0049-6192-206-90-30,
internetni naslov: www.porotec.de, faks
0049-6192-206-90-35.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40.480 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
42.275,00 EUR brez DDV; najnižja ponudba 41.603 EUR brez DDV, najvišja ponudba
42.275 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 20. 2.
2008.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo
Ob-19224/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Simon Vidmar, tel. 01/360-12-45,
faks 01/306-12-03.
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: nabava in dostava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb Mestne
občine Ljubljana v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava sanitarnega materiala
za potrebe upravnih zgradb Mestne občine Ljubljana v Ljubljani, po posameznih
sklopih, za obdobje od 1. julija 2007 do
31. decembra 2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 21.22.10.00-8, dodatni predmet(-i):
24.51.30.00-3.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 4.465,38 EUR z
20% DDV, najvišja ponudba 27.411,58 EUR
z 20% DDV, ki je bila upoštevana.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. fiksnost cen
3. dobavni rok

rial

Ponderiranje
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Št. naročila: 1
Naslov: 1. sklop: toaletni papirni mate-

IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Barjans d.o.o., Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-66-40, faks
01/750-66-48.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 23.844,13 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 27.411,58 EUR z 20%
DDV, ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 18 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti okvirnega sporazuma: od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008.
Št. naročila: 2
Naslov: 1. sklop: toaletni papirni material
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Europap d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/523-10-21, faks
01/541-13-30.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 23.844,13 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 27.411,58 EUR z 20%
DDV, ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 18 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti okvirnega sporazuma: od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008.
Št. naročila: 3
Naslov: 1. sklop: toaletni papirni material
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Aleco d.o.o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-50-00, faks
01/437-50-00.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 23.844,13 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 27.411,58 EUR z 20%
DDV, ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 18 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti okvirnega sporazuma: od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008.
Št. naročila: 4
Naslov: 2. sklop: ostali toaletni material
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Bar-

Št.

jans d.o.o., Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-66-40, faks
01/750-66-48.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 4.465,38 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 8.099,44 EUR z 20% DDV,
ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 18 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti okvirnega sporazuma: od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008.
Št. naročila: 5
Naslov: 2. sklop: ostali toaletni material
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Inter
Koop d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-30,
faks 02/250-45-40.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 4.465,38 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 8.099,44 EUR z 20% DDV,
ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 18 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti okvirnega sporazuma: od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008.
Št. naročila: 6
Naslov: 2. sklop: ostali toaletni material
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vafra Commerce d.o.o., Griže 125, 3302
Griže, Slovenija, tel. 01/713-39-13, faks
01/713-39-15.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 4.465,38 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 8.099,44 EUR z 20% DDV,
ki je bila upoštevana.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 18 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti okvirnega sporazuma: od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008.
Mestna občina Ljubljana

Gradnje
Št. 430-65/2007/34
Ob-18878/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba za javna naročila, v roke:
tajništvo službe za javna naročila, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
I.2) Vrsta naročnika in glavna 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: izvedba del nadgradnje in dograditve sistema prezračevanja, ogrevanja in
pohlajevanja na objektu Gregorčičeva 25
v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gregorčičeva ulica 25 v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba del nadgradnje in dograditve
sistema prezračevanja, ogrevanja in pohlajevanja na objektu Gregorčičeva 25 v
Ljubljani, z oznako ZPPOPGRE-1/2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45 35 10 00-2, dodatni predmet(-i):
45 31 00 00-3, 45 40 00 00-1.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 132.276,06 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-65/2007, oznaka ZPPOPGRE-1/2007
Naslov: Izvedba del nadgradnje in dograditve sistema prezračevanja, ogrevanja
in pohlajevanja na objektu Gregorčičeva 25
v Ljubljani
IV.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hidria
inženiring d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič, Slovenija, tel. 05/37-43-093, faks
05/37-43-146.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 190.285,00 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
132.276,06 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 0174/2007
Ob-18924/07
I.1) Uradno ime: Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
mojca.poklukar@dom-drjankabenedika.si
in stane.kolsek@dom-drjankabenedika.si,
v roke: Stane Kolšek, tel. 04/53-75-163,
e-pošta: stane.kolsek@dom-drjankabenedika.si, faks 04/53-75-170.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova jedilnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova jedilnice in zamenjava opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.10.00–7.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 144.965,47 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-1/2007/ZJN-2
Naslov: Prenova jedilnice
IV.1) Datum oddaje naročila: 29. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TRON,
trgovina, d.o.o., Cesta na Brdo 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: tron@tron.si,
tel. 01/256-20-13, faks 01/423-27-94.

Stran

5158 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 160.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
144.965,47 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 6.
2007.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Ob-19072/07
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.
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: rekonstrukcija lokalne ceste št.
480170 Podkrnica–Mošenik–Sava na odseku Podkrnica–Mošenik in prometna ureditev prehoda za pešce na cesti 9. avgusta v
Zagorju, R1-221/1219 Zagorje ob Savi–Bevško, od km 0,370 do km 0,450.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavni kraj izvedbe: Občina Zagorje ob
Savi.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste št. 480170
Podkrnica–Mošenik–Sava na odseku
Podkrnica–Mošenik in prometna ureditev prehoda za pešce na cesti 9. avgusta
v Zagorju, R1-221/1219 Zagorje ob Savi–
Bevško, od km 0,370 do km 0,450.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 297.238,73 € z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-20/2007
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste št.
480170 Podkrnica–Mošenik–Sava na odseku Podkrnica–Mošenik in prometna ureditev
prehoda za pešce na cesti 9. avgusta v Zagorju, R1-221/1219 Zagorje ob Savi–Bevško, od km 0,370 do km 0,450.
IV.1) Datum oddaje naročila: 11. 6.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cestno
podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1112
Ljubljana, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
297.238,73 Valuta: EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 9.
2007.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-19191/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, Slovenija, v roke:
Jože Renko, org. dela, tel. 03/568-08-00,
e-pošta: gospodarstvo@radece.si, faks
03/568-08-23.
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Internetni
naslov(-i):
http://www.
radece.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: adaptacija in obnova dvorane s pomožnimi prostori v Domu kulture Radeče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija dvorane s pomožnimi prostori v Domu kulture Radeče, ki zajema: (1)
gradbena dela: a) pripravljalna dela, b)
rušitvena dela, c) zidarska dela, d) tesarska dela, e) fasaderska dela; (2) obrtniška
dela: a) okna in vrata, b) ključavničarska
dela, c) keramičarska dela, d) kamnoseška dela, e) suhomontažna dela - stene
in stropi, f) slikopleskarska dela, g) tlakarska dela, h) mizarska dela, i) opremo; (3) elektroinštalacije, (4) scensko
razsvetljavo in ozvočenje ter (5) strojne
inštalacije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.26.27.00-8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 247.863,38 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-32/2007 – JN (1-2007)
Naslov: Adaptacija in obnova dvorane
s pomožnimi prostori v Domu kulture Radeče
IV.1) Datum oddaje naročila: 13. 6.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Re-forma d.o.o., Ulica mladinskih delovnih brigad
2, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija,
e-pošta: tina.zokalj@re-forma.si.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 224.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
247.863,38 EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 1.
2008.
Občina Radeče

Storitve
Št. 121
Ob-18858/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta
38a, 4000 Kranj, Slovenija, v roke: Mihela Šifrer, tel. 04/208-28-00, e-pošta: mihela.sifrer@bgp-kranj.si, faks 04/208-28-51.
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 pranja in likanja perila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: BGP Kranj.
Šifra NUTS: SI009.

II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve pranja in likanja perila.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 55.480,00 € z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 2JNPO/2007-S
Naslov: JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a,
4000 Kranj
IV.1) Datum oddaje naročila: 11. 6.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Periteks
d.o.o. Trzin, Blatnica 2, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/563-71-00.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
55.480,00 €.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 2 leti.
JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Ob-18919/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za finance in gospodarstvo,
v roke: Darinka Žagar, tel. 01/721-42-51,
e-pošta: finance.gospodarstvo@domzale.si,
faks 01/724-13-50.
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: poslovno sodelovanje z banko pri
dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim in
pravnim osebam iz Občine Domžale – za
področje podjetništva v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6b.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Domžale.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
bančne storitve – poslovno sodelovanje
z banko pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim in pravnim osebam iz Občine Domžale – za področje podjetništva
v letu 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.13.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 50.100 EUR brez DDV. Valuta:
15. 12. 2007.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. najvišja ponujena skupna
višina bančnih sredstev
za dolgoročna posojila
2. najnižja bančna provizija
za storitve
posojilojemalcem

Ponderiranje

90 točk
10 točk

Št. naročila: 4301-4/07
Naslov: Poslovno sodelovanje z banko
pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim
in pravnim osebam iz Občine Domžale – za
področje podjetništva v letu 2007
IV.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
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IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Poštna
banka Slovenije d.d. – Bančna skupina Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: Irena.ulcar@pbs.si,
tel. 01/479-12-05, faks 01/479-12-76.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 50.100
EUR brez DDV. Valuta: 15. 12. 2007.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2007.
Občina Domžale

Rezultati
projektnega natečaja
Ob-18899/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Daliborka Iveljič, tel. +386/1/471-05-60, e-pošta: daliborka.iveljic@stanovanjskisklad-rs.si, faks
+386/1/471-05-03.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
onko-i.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava
– javna uprava,
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: javni projektni
natečaj za izbiro najprimernejše rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih stavb v
območju L6 Lukovica jug.
II.1.2) Kratek opis: predmet razpisa je izbira strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve stanovanjskih stavb z zunanjo
ureditvijo območja v območju urejanja
L6 Lukovica jug, z izbiro projektanta za
izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in
zunanjo ureditvijo območja.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74222000.
IV.1.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-11-Na/2006.
IV.1.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
natečajem: da.
Številka obvestila v UL: 2007 /S 026
-131390 z dne 7. 2. 2007.
Rezultati natečaja
V.1.1) Število udeležencev: 3.
V.1.2) Število tujih udeležencev: 0.
V.1.3) Ime(-na) in naslov(-i) zmagovalca(-ev) natečaja: Plan B, d.o.o., Gregorčičeva 21b, 2000 Maribor.
V.2) Vrednost nagrad(-e):
Vrednost podeljene(-ih) nagrade(-) brez
DDV: 7500,00 EUR.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je
podelil zvišano priznanje tudi ostalima dvema ponudnikoma: Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, Vrhnika in Lapos d.o.o.,
Rožna dolina, cesta VI1/11, Ljubljana, in
sicer vsakemu v višini 4.000 EUR.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 6. 2007.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
javni sklad
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 560/07

Ob-19295/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 08/07: »Dobava tovornih vozil
za prevoz oseb in stvari 4x4«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007,
Ob-14929/07, se spremenijo naslednje točke, in sicer:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Namesto:
V ponudbo mora biti vključena garancija
za resnost ponudbe v višini:
– 3% skupne ponudbene vrednosti, če
znaša skupna ponudbena vrednost obeh
sklopov za katere daje ponudbo do vključno
6.300,00 EUR,
Beri:
V ponudbo mora biti vključena garancija
za resnost ponudbe v višini:
– 6.300,00 EUR v primeru, če predloži
ponudnik ponudbo za oba razpisna sklopa
hkrati,
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Namesto:
– Garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini:
– 3% skupne ponudbene vrednosti, če
znaša skupna ponudbena vrednost obeh
sklopov za katere daje ponudbo do vključno
6.300,00 EUR,
Beri:
– Garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini:
– 6.300,00 EUR v primeru, če predloži
ponudnik ponudbo za oba razpisna sklopa
hkrati,
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 45 z dne 25. 5.
2007, Ob-14929/07.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 22. 6. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.

Gradnje
Ob-18862/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-34-36, v roke: Marjeta Rozman,

e-pošta: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.
elektro-gorenjska.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika: električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-11/2007-ident 263313.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Jesenice-Kranjska Gora.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba 2x20 KV kablovoda RTP Jesenice
– RTP Kranjska Gora.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000; dodatni predmet(-i): 45200000,
45230000, 45231400.
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
2x20 KV kablovoda RTP Jesenice – RTP
Kranjska Gora.
Ocenjena vrednost brez DDV: 300.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 10. 2007, zaključek 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik ne nudi avansa.
Ponudnik (izvajalec) bo izvedena dela
zaračunaval po sistemu fiksnih cen po enoti,
navedeni v specifikaciji (popisu gradbenih
del). Obračun se bo vršil do višine 80% pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih mesečnih situacij,
20% pogodbene cene pa po izpolnitvi vseh
pogodbenih obveznosti (uspešno opravljen
interni tehnični pregled).

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o
vpisu v register poklicev ali trgovski register.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora predložiti obrazec BON-1/P
ali BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto
2006.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti potrjeno referenco, daje
v preteklem dveletnem obdobju (od začetka
leta 2005 do konca leta 2006) uspešno izvedel novogradnjo vsaj enega enakega ali
podobnega infrastrukturnega objekta (vodovod, kanalizacija, TK vod ipd.) v vrednosti
najmanj 1/3 ocenjene vrednosti tega 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.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: JN/OP-11/2007-ident
263313.
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:
3. 8. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50.00 EUR.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije je možen po predhodni
enodnevni najavi na telefonsko številko
04/208-36-89 (Peter Kovačič) ali po telefaksu 04/208-33-15 in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov
v višini 50,00 EUR (skupaj z DDV), na TRR
naročnika št. 25100-9700516198, z obvezno navedbo davčne številke ponudnika, št.
faksa ponudnika in naziv javnega naročila,
in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro v
sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2007 do 8.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 10. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2007 ob 9. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo pisna pooblastila za sodelovanje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu sklepa o izbiri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 6. 2007.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Storitve
Št. 64/744/2007
Ob-19303/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/5/339-61-47,
gsm 041/397-124, v roke: Stanislav Valič, e-pošta: stanislav.valic@eles.si, faks
00386/1/474-35-32.
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, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče
III. nadstropje, tel. 00386/1/474-25-54, v
roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
Urška Pintar, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, 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: preureditev prostorov v OCV Nova
Gorica (prostori v uporabi ELES).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: OCV Nova Gorica.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preureditev prostorov v OCV Nova Gorica (prostori v uporabi ELES).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45300000, dopolnilni besednjak: N010.
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:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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: naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati vsaj tri odlično
ocenjeno referenco dejanskega izvajalca za
predmet naročila (tj. za obrtniška in inštalacijska dela za preureditev TK prostorov)
v zadnjih treh letih, od vključno leta 2004
naprej.
Upoštevane bodo reference, ki bodo podane na obrazcu: »Potrdilo o referencah
dejanskega izvajalca za obrtniška in inštalacijska dela« (obrazec potrdila priložen).
Garancijski rok je najmanj 24 mesecev
od dne zaključka del.
Rok izvedbe je 30 dni po podpisu pogodbe.
Odgovorni osebi ponudnika (odgovorni
vodja del dejanskega izvajalca in projektant)
morata biti vpisani v Inženirsko zbornico,
skladno z ZGO-1, kar dokažeta s fotokopijo
vpisa.
Rok plačila najmanj 60 dni.
Izpolnjevanje vseh zahtev navedenih (v
PZR) v prilogi – tehnične zahteve.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik
podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo
upošteval.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 85/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 85/2007.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 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: 16. 8.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana
B/IV.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov z
osebnim dokumentom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-19246/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-34-36, v roke: Marjeta Rozman,
e-pošta: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.
elektro-gorenjska.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-02/2007-ident 247688.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kranj – RTP Labore.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža energetskega transformatorja 40 MVA za RTP Labore.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31000000, dodatni predmet(-i): 31100000,
31170000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 760.512,00 EUR z
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: JN/OP-02/2007-ident
247688.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 029–856807
z dne 30. 3. 2007.
V.1.1) Datum oddaje naročila: 17. 5.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
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V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 410.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
760.512,00 EUR z 20% DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
V.2.1) Število prejetih ponudb: 2.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 633.760,00 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 6. 2007.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-19247/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-89-570,
e-pošta: igor.poljak@energetika-lj.si, faks
01/58-89-759.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava in montaža preskuševališča
za avtomatsko preskušanje in kontrolo kompaktnih merilnikov toplotne energije in hladu
v laboratoriju za toplotne števce PDO.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava in montaža preskuševališča za
avtomatsko preskušanje in kontrolo
kompaktnih merilnikov toplotne energije
in hladu v laboratoriju za toplotne števce PDO.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31682210.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: PDO-02/07.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 051-063543
z dne 14. 3. 2007.
Št. naročila PDO-02/07
Naslov: Nabava in montaža preskuševališča za avtomatsko preskušanje in kontrolo kompaktnih merilnikov toplotne energije
in hladu v laboratoriju za toplotne števce
PDO
V.1.1) Datum oddaje naročila: 8. 6.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 450.000,00 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:
22. 6. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. naročila 438-0015/2007
Naslov: Storitve varovanja
V.1.1) Datum oddaje naročila: 28. 5.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sintal
d.d., Litostrojska 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: komerciala@sintal.si.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
49.153,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
prosimo, navedite: 7 mesecev.
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:
21. 6. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Storitve

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi

Št. 438-0015/00013-100006/07 Ob-19192/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-487-02, v
roke: Severin Katarinčič, e-pošta: severin.katarincic@sloveniacontrol.si,
faks
01/473-48-60.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sloveniacontrol.si/.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje receptorke službe in varovanje objekta navigacijskih služb zračnega prometa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d.o.o. Kotnikova 19a
Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje receptorske službe in varovanje objekta navigacijskih služb zračnega
prometa na Kotnikovi 19a, Ljubljana.
Gre za postopek oddaje storitev iz Seznama B, ki so opredeljene v Prilogi 17
Uredbe Ur. l. RS, št 18/07.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74613000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddan-ega(ih) naročila(-): 49.153,00 EUR z
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 438-0015/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.

Blago
Št. 6/35-6798/1-07
Ob-19294/07
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(-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: knjižnica za e-Arhiv.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor in PE Ljubljana, Čopova 9, Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške sistemske in strojne opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3000 EUR. Po končanem postopku izbire bo
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izbrani ponudnik predložil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranega kateregakoli svojega
računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja, ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja, (status System Reseller
ali podobno).
Ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja, ustrezen status na področju servisiranja, (status
pooblaščenega serviserja ali podobno).
Ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku. Ponudnik predloži
izjavo.
Ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena delavca s certifikatom Microsoft Certified System Enginner za Windows 2003.
Ponudnik mora imeti vsaj 1 redno zaposlenega certificiranega strokovnjaka s strani principala SAN opreme, ki je predmet
naročila.
Ponudnik mora imeti vsaj 1 redno zaposlenega certificiranega strokovnjaka s
strani principala programske opreme, tj. HP
AIS – HP OpenView Data and Storage za
strokovno vključitev v naročnikov obstoječi
sistem.
Ponudnik mora za vsak kos (posamezni
element) opreme nedvoumno navesti pro
izvajalca in »part number« za vsako vrsto
(kos) opreme posebej.
Oprema oziroma modeli, ki so predmet
ponudbe, morajo biti na HCL listi za W2K3;
oziroma ustrezna izjava o preizkušenem in
brezhibnem delovanju na tem operacijskem
sistemu.
Vsa strojna oprema tega naročila omogoča nadzor z naročnikovim nadzornim sistemom – integracija s HP Systems Insight
Manager.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št.

– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Cena
2. Reference

90
10

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-18931/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Šalovci, v roke: Abraham Aleksander,
tel. 02/559-80-50, e-pošta: info@salovci.si,
faks 02/559-80-54.
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 vodovodnega omrežja v
Občini Šalovci faza II in faza III.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Markovci.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Gradnja vodovodnega omrežja v občini Šalovci – faza II in faza III. (vodohran
in vrtina).
Projekt delno sofinancira 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 22. 6. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 10.000 evrov.
Uspešen ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
obveznosti.
Ob primopredaji objekta mora izvajalec
izročiti naročniku bančno garancijo za brezhibno delovanje v višini 10% vrednosti posla, za katerega se daje.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 90 dni od dne,
ko nadzorni inženir potrdi situacijo, zadnjih
20% vrednosti po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega
dovoljenja.
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: 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.
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: 1. 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: 1. 8.
2007 ob 13. uri; Šalovci.
Občina Šalovci
Ob-19190/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta
15, 1270 Litija, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, v roke: Milan Klinc, tel.
01/890-00-15, e-pošta: milan.klinc@ksp-litija.si, faks 01/890-00-20.
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.
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II.1) Opis: izgradnja tlačnega voda s prečrpališčem za Vodovod Primskovo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Vodovod Primskovo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Primskovo, Občina Šmartno pri Litiji.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja tlačnega voda 1700 m s prečrpališčem za Vodovod Primskovo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.21.50.
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:
– plačilo za dvig prevzem dokumentacije
v višini 70,00 EUR, na račun naročnika,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000,00 EUR,
– bančna garancija v višini 10% vrednosti pogodbenih del za dobro in pravočasno
izvedbo del (ob ponudbi le izjava banke,
da bo izstavila garancijo po ob sklenitvi pogodbe),
– bančna garancija v vrednosti 10% izvedenih del za odpravo napak v garancijski
dobi 10 let (ob ponudbi le izjava banke, da
bo izstavila garancijo po ob končnem obračunu del).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obračun na podlagi mesečnih
situacij (gradbena knjiga) po izvedenih količinah, valuta plačila je 60 dni od potrditve
situacij.
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: ni
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– razpolaganje z zadostnimi lastnimi kapacitetami za izvedbo del,
– reference na podobnih delih.
Natančneje določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

60
20
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.
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b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 8. 2007 do 9. ure;
odkup in prevzem razpisne dokumentacije
je mogoč od 9. 7. 2007 do 20. 7. 2007 na
sedežu naročnika.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 10. uri; KSP Litija, d.o.o., Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da;
– predstavniki ponudnikov s pooblastilom,
– javno odpiranje ponudb.
KSP Litija d.o.o.
Št. 4500005219
Ob-19219/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Luka Koper, pristaniški in logistični
sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38, SI-6501
Koper, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Tehnična pisarna, v roke: Ines Čok, tel.
05/665-69-37, e-pošta: ines.cok@luka-kp.si,
faks 05/639-50-26.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: pristaniške dejavnosti.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev požarno-tehnološkega
črpališča EET.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Luka
Koper.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zaradi večjih potreb po prhanju deponije razsutih tovorov in pridobitve potrdila
o brezhibnem delovanju požarnega črpališča je potrebno povečati kapacitete
obstoječega črpališča in ga opremiti v
skladu z zahtevami za vgrajene sisteme
aktivne požarne zaščite.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.33.00.00-0, dodatni predmet(-i):
45.31.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 10. 2007, zaključek 15. 11.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe se zahteva v višini 3% ocenjene vrednosti naročila
z DDV.
Ob podpisu pogodbe je potrebno predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
Ob prevzemu je potrebno naročniku predložiti brezpogojno, nepreklicno bančno 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: pogoj za izstavitev računa je
potrjena začasna situacija, končna situacija
in primopredajni zapisnik. Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezen račun v
roku 45 dni od datuma prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik naj predloži Izjavo o izpolnjevanju statusnih pogojev, v kateri potrjuje, da
je pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki jo prevzema v
ponudbi, da ponudnik ali njegov zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v razpisni
dokumentaciji, ter da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku,
niti zoper njega noben takšen postopek
ni uveden.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik naj predloži Izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, v kateri potrjuje, da povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV) oziroma
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, da transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev
pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih
pred objavo tega naročila ni bil blokiran ter
da ima ponudnik poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 8. 2007 do 9.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 8.
2007 ob 10. uri; Luka Koper, Upravna
stavba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; komisija naročnika in po
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oblaščeni predstavniki ponudnikov, ki bodo
v roku za sprejemanje ponudb oddali ponudbe.
Luka Koper, pristaniški
in logistični sistem, d.d.

Storitve
Št. 6-32/5724/3-07
Ob-18687/07
Popravek
V zvezi z javnim razpisom za izdelavo
projektne dokumentacije za obnovo poštnih
objektov (objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 53 z dne 15. 6. 2007, Ob-17627/07), se
spremeni točka III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na
ustrezne določbe, ki to urejajo tako, da se
glasi:
Za objekte Ilirska Bistrica, Mengeš, Radlje ob Dravi, Metlika, 1110 Ljubljana in Žužemberk: 80% 30 dni od izstavitve mesečnih
situacij, 20% pa 30 dni po predaji projektne
dokumentacije.
Za objekta Logatec in 4105 Kranj: 80%
30 dni od izstavitve mesečnih situacij, 10%
30 dni po predaji projektne dokumentacije,
10% 30 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Pošta Slovenije d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Gradnje
Št. 6/35-6693/1-07
Ob-18920/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena, obrtniška in instalacij-
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ska dela pri obnovi prostorov pošte Slovenj
Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri obnovi prostorov pošte Slovenj Gradec.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 419.582,64 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 12/G
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri obnovi prostorov pošte Slovenj
Gradec – gradbena in obrtniška dela
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 10.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sortima
d.o.o., Koroška 118, 2000 Maribor.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
267.124,38 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Št. naročila: 12/G
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri obnovi prostorov pošte Slovenj
Gradec – elektro instalacije
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 10.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektrotehna Iztok Milošič s.p., Potrčeva cesta
28, 2250 Ptuj.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
53.169,90 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Št. naročila: 12/G
Naslov: Gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri obnovi prostorov pošte Slovenj
Gradec – strojne instalacije
IV.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 10.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Granit
d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
99.288,36 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-19342/07
Preklic
Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR;
2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev:
2.2. Informacijska družba; Operacija gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 51 z dne 8. 6. 2007,
Ob-17090/07, se preklicuje.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-19251/07
Obvestilo
o zaključku Javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje okoljskih
naložb 38PO07A
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Ljubljana, objavlja, da je Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb 38PO07A (Ur. l. RS, št. 36/07 in 55/07)
zaključen, ker je znesek zaprošenih kreditov vlagateljev že presegel vsa razpisana
sredstva.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-18910/07
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59/02), Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje
projektov na področju enakih možnosti žensk in moških (Ur. l. RS, št. 80/03), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in
2008 (Ur. l. RS, št. 126/06) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Urad za
enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2008
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih
možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu
2008 financiral Urad za enake možnosti.
Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje,
ocenil glede na postavljena merila in glede
na razpoložljiva sredstva odločil o višini
sredstev, s katerimi bo izbrane projekte
sofinanciral.
III. Predmet razpisa.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Splošno – enake možnosti žensk in
moških:
a) Priprava pilotskega izobraževalnega
modula o enakih možnostih žensk in moških na različnih področjih in vsaj ena pilotska izvedba (npr. za področja enakost med

spoloma v vrtcih, za osnovnošolke / osnovnošolce ali dijakinje / dijake; izobraževanje
strokovnih delavk / delavcev; nasilje nad
starejšimi ženskami, itd.),
b) Projekti, namenjeni ozaveščanju o
različnih pravicah s področja enakih možnosti žensk in moških, pomenu enakosti
spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge
žensk,
c) Projekti, namenjeni prepoznavanju
različnih oblik neenakosti žensk in moških,
d) Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti s področja enakih možnosti
žensk in moških.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 18.000,00 EUR.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, in sicer od
1. 1. 2008 do najkasneje 3. 11. 2008. Urad
ne bo sofinanciral aktivnosti, izvedenih pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma izven obdobja med 1. 1. 2008 in 3. 11.
2008.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– so prostovoljno ustanovljene,
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova,
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička,
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij,
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov,
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu s
predmetom razpisa,
2. učinkovitost metod dela,
3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine,
4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov,
5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov,
6. prispevek k izobraževanju in ozaveščanju o pomenu enakosti spolov,
7. prispevek k odpravi stereotipov glede
vloge spolov v družbi,
8. prispevek k spodbujanju enakosti spolov,
9. novi pristopi k spodbujanju enakosti
spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk
in moških,
10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta,
11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov,
12. skladnost odhodkov z načrtovanimi
dejavnostmi,
13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta,
14. reference nevladne organizacije,
15. reference nosilke / nosilca projekta,

16. reference sodelavk / sodelavcev projekta.
Prijavitelj / prijaviteljica, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak projekt, ali bo navajal napačne ali zavajajoče
podatke, bo z vsemi prijavami izločen iz
obravnave.
VIII. Razdelitev sredstev
Najbolje ocenjeni projekti bodo sofinancirani v višini 85% oziroma 65%, glede na
število točk, pridobljenih z merili za izbor
in dodatnim merilom, in sicer do porabe
sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2.100 EUR.
Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja izbranega projekta, kar obsega
stroške dela redno zaposlenih in materialne
stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela
izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke / sodelavce (upravičeni stroški). Urad bo sofinanciral
delo izvajalk / izvajalcev oziroma sodelavk
/ sodelavcev projekta največ v višini bruto
21 EUR/uro. Urad ne bo sofinanciral tistih
stroškov, ki jih v skladu s svojo usmeritvijo
in predpisi ne more sofinancirati (npr. investicije).
Direktorica urada bo na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija),
sprejela sklep o sofinanciranju posameznih
projektov in sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov za leto 2008. O pritožbah
zoper prejete sklepe bo odločala direktorica
Urada.
Urad bo pri izbranih projektih opravil
nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih
sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti,
opredeljenih v obrazcu Projekt/2008 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2008«.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice / prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2008
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov za leto 2008«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2008«
(Obrazec Projekt/2008) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica / zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica / zastopnik,
– pooblastilo podpisnici / podpisniku
Izjave (točka F obrazca Projekt/2008), če
izjave ne podpiše odgovorna oseba (pri zavodih) oziroma zastopnica / zastopnik (pri
društvih),
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica / zastopnik).
Obrazec Projekt/2008 in njegove priloge
je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh
fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v
enem izvodu.
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X. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali po pošti.
Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo
biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – prijava – razpis NVO«. Na
hrbtni strani morata biti napisana naziv in
naslov prijaviteljice / prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je do vključno
14. 9. 2007. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15.30
oddana Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna komisija, če Urad za enake možnosti
ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku
8 dni od odpiranja prijav predlagateljice /
predlagatelje pozvala, da do določenega
roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice / predlagatelji prijave ne bodo
dopolnili v roku, bo prijava izločena kot
nepopolna.
Nepravočasno oddanih prijav strokovna
komisija ne bo upoštevala.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
Posamezna prijaviteljica / prijavitelj lahko
prijavi največ dva projekta in je lahko sodelujoča organizacija pri največ enem prijavljenem projektu.
Prijaviteljice / prijavitelji, ki bodo prijavili
več kakor dva projekta oziroma bodo sodelujoča organizacija pri več kakor enem
projektu bodo z vsemi prijavami izločeni iz
obravnave.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urad http://www.uem.gov.si ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Erjavčeva 15,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane / zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od
9. do 15.30.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2008 »Prijava na javni
razpis za sofinanciranje projektov za leto
2008«,
– vzorec pogodbe,
– točkovnik,
– obrazec za delno poročilo,
– obrazec za zaključno poročilo.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirane / zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 15.
ure na tel. 01/478-14-80 (Sonja Robnik ali
Tilen Štajnpihler) oziroma preko e-pošte:
uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
17. 9. 2007. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijaviteljice / prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje do
15. 11. 2007.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo z nevladnimi organizacijami,
izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe.
Izbrane nevladne organizacije se morajo
odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe
v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje,
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da je prejemnica / prejemnik odstopil od
svoje zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo
podpišeta obe stranki, izvajati pa se začne
ne prej kot 1. 1. 2008.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Št. 430-23/2007

Ob-19193/07

Javni razpis
za izbor lokacij za izvajanje vsebin v
e-šolah
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si.
2. Javni razpis bo izveden kot postopek
zbiranja ponudb brez predhodne objave
Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi,
ne bo izvedel dialoga s prijavitelji in ne bo v
postopek vključil pogajanja.
Poleg te objave je potrebno pridobiti tudi
razpisno dokumentacijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor lokacij in sofinanciranje izvajanja vsebin na obstoječih
e-šolah. Rezultat bo zagotavljanje delovanja
obstoječih e-šol.
4. Osnovni pogoji in merila
Nabor lokacij, ki lahko kandidirajo na razpisu, so že obstoječe e-šole iz leta 2002 in
2003.
Merila za izbor izvajalca:
1. Obiskanost lokacije – 30%,
2. Izvajanje aktivnosti – 30%,
3. Program dela – 20%,
4. Vrednost projekta na delovno mesto
– 20%.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, znašajo
90.000,00 EUR, z davkom na dodano vrednost.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva so na voljo na proračunski postavki 5680 Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za leto 2007. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
konca leta 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: robert.gustin@gov.si,
najpozneje do 20. 7. 2007, do 14. ure, ne
glede na način dostave (s priporočeno pošiljko, po faksu, elektronski pošti ali osebno).
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Vloge bodo odprte dne 23. 7. 2007. Neveljavnih ponudb (nepravilno označenih in
nepravočasno prispelih) strokovna komisija
ne bo obravnavala in bodo zavržene.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Potencialni prejemniki bodo obveščeni o
izidu razpisa v roku 45 dni.
10. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za viso-
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ko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13.
ure do vključno petka 20. 7. 2007 do 12. ure.
Razpisna dokumentacija bo na spletnih straneh ministrstva na voljo tudi po končanem
roku za vlaganje prijav.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko
družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-47-74, faks 01/478-46-65. Kontaktna oseba za vsa pojasnila povezana z razpisom je mag. Robert Guštin (elektronski
naslov: robert.gustin@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 430-28/2007

Ob-19194/07

Javni razpis
za izbor novih lokacij e-šol
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si.
2. Javni razpis bo izveden kot postopek
zbiranja ponudb brez predhodne objave.
Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi,
ne bo izvedel dialoga s prijavitelji in ne bo v
postopek vključil pogajanja.
Poleg te objave je potrebno pridobiti tudi
razpisno dokumentacijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor lokacij in vzpostavitev novih lokacij e-šol. Izbrani bodo največ štirje zavodi. Rezultat bodo nove delujoče e-šole.
4. Osnovni pogoji in merila
Na razpisu lahko sodelujejo vse osnovne
in srednje šole, dijaški domovi in zavodi za
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
(v nadaljevanju zavodi). Vzgojno-izobraževalni zavodi so lahko javni ali zasebni (koncesijski).
Merila za izbor izvajalca:
1. Velikost prostora – 30%,
2. Oddaljenost drugih e-šol – 30%,
3. Program dela – 20%
4. Velikost kraja – 10%,
5. Vrednost projekta na delovno mesto
– 10%.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, znašajo
80.000,00 EUR evrov, z davkom na dodano
vrednost.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva so na voljo na proračunski postavki 5680 Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za leto 2007. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
konca leta 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: robert.gustin@gov.si,
najpozneje do 20. 7. 2007, do 14. ure, ne
glede na način dostave (s priporočeno pošiljko, po faksu, elektronski pošti ali osebno).
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
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Vloge bodo odprte dne 23. 7. 2007. Neveljavnih ponudb (nepravilno označenih in
nepravočasno prispelih) strokovna komisija
ne bo obravnavala in bodo zavržene.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Potencialni prejemniki bodo obveščeni o
izidu razpisa v roku 45 dni.
10. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13.
ure do vključno petka 20. 7. 2007 do 12. ure.
Razpisna dokumentacija bo na spletnih straneh ministrstva na voljo tudi po končanem
roku za vlaganje prijav.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko
družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel:
01/478-47-74, faks: 01/478-46-65. Kontaktna oseba za vsa pojasnila povezana z razpisom je mag. Robert Guštin (elektronski
naslov: robert.gustin@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 430-26/2007

Ob-19195/07

Javni razpis
za izbor izvajalca za razvojno-podporni
center za odprto kodo
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks.:
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si.
2. Javni razpis bo izveden kot postopek
zbiranja ponudb brez predhodne objave.
Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi,
ne bo izvedel dialoga s prijavitelji in ne bo v
postopek vključil pogajanja.
Poleg te objave je potrebno pridobiti tudi
razpisno dokumentacijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je financiranje ustanovitve in vzpostavitve delovanja razvojno-podornega centra za odprto kodo. Rezultat bo
delujoč razvojno-podporni center za odprto
kodo.
4. Osnovni pogoji in merila
Prijavitelji morajo biti združeni v konzorcij. V imenu in na račun konzorcija, se na
razpis prijavi en član konzorcija.
Člani konzorcija so lahko gospodarske
družbe, z ustrezno registracijo s področja
svetovanja in delovanja razvojno-podpornega centra, in društva, pri tem pa morajo
zagotoviti izvajanje svojih storitev na celotnem teritoriju Republike Slovenije. K prijavi
je potrebno priložiti podpisano in ožigosano
konzorcijsko pogodbo, ki je kot priloga sestavni del pogodbe, podpisane na podlagi
tega javnega razpisa.
Prijavitelji na razpis so lahko le pravne
osebe registrirane v Republiki Sloveniji.
Merila za izbor izvajalca:
1. Vrednost projekta – 30%,
2. Kakovost projekta – 20%,
3. Kader projekta – 20%,
4. Referenčni projekti – 15%,
5. Nabor aplikacij za javni sektor – 15%.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
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Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, znašajo 150.000,00 EUR, z davkom na dodano
vrednost.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva so na voljo na proračunski postavki 5680 Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za leto 2007. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
konca leta 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: robert.gustin@gov.si,
najpozneje do 20. 7. 2007, do 14. ure, ne
glede na način dostave (s priporočeno pošiljko, po faksu, elektronski pošti ali osebno).
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Vloge bodo odprte dne 20. 7. 2007. Neveljavnih ponudb (nepravilno označenih in
nepravočasno prispelih) strokovna komisija
ne bo obravnavala in bodo zavržene.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: potencialni
prejemniki bodo obveščeni o izidu razpisa
v roku 45 dni.
10. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13.
ure do vključno petka 20. 7. 2007 do 12. ure.
Razpisna dokumentacija bo na spletnih straneh ministrstva na voljo tudi po končanem
roku za vlaganje prijav.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko
družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-47-74, faks 01/478-46-65. Kontaktna oseba za vsa pojasnila povezana z razpisom je mag. Robert Guštin (elektronski
naslov: robert.gustin@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 110/07
Ob-19252/07
Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05
in 22/06), Zakona o javnih agencijah (Ur. l.
RS, št. 52/02), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za tehnološki razvoj (Ur. l. RS, št.
12/04), Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
tehnološki razvoj Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 75/06), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 50/07), mnenja Ministrstva za
finance o shemi ''de minimis'' pomoči (št.
priglasitve: M001-2045419-2007), Programa dela Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije za leto 2007, Pogodbe
št. 3211-07-000165 o izvajanju in financiranju ukrepov za spodbujanje tehnološkega
razvoja iz Programa za spodbujanje teh-

nološkega razvoja ter informacijske družbe
za obdobje 2007-2012 v okviru Programa
dela Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije za leto 2007 in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo za dodelitev proračunskih
sredstev za spodbujanje kontinuitete dela
slovenskih tehnoloških platform v letu 2007
(št. 0142-7/2006/69), javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana v sodelovanju
z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo objavlja
javni razpis
za spodbujanje kontinuitete dela
slovenskih tehnoloških platform v letu
2007
1. Predmet, namen in cilji razpisa
1.1 Predmet razpisa: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želi preko
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija) s
sofinanciranjem dela upravičenih stroškov
že ustanovljenih slovenskih tehnoloških
platform podpreti nadaljnji razvoj tehnoloških platform v Sloveniji kot posebnih oblik
tehnoloških povezav, kjer se srečujejo izzivi
gospodarstva, raziskovalne sfere in države.
Temeljni namen tehnoloških platform je mreženje podjetij in raziskovalnih organizacij,
ki delujejo na ožjem tehnološkem področju, s ciljem oblikovanja skupne dolgoročne vizije, določitve strateških dolgoročnih
in prioritetnih ciljev, izdelave implementacijske strategije ter sodelovanja na konkretnih
raziskovalno-razvojnih projektih. Strateški
dokumenti posameznih tehnoloških platform
se preslikavajo v nacionalne in EU programe in tako povečujejo učinkovitost javnih
vlaganj v raziskave in razvoj. Vključenost v
nacionalne tehnološke platforme omogoča
članom tudi sodelovanje v EU tehnoloških
platformah (http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html) in preko
njih aktivno vključevanje v evropske raziskovalno-razvojne konzorcije ter pridobivanje
informacij o evropskih in svetovnih trendih.
1.2 Namen in cilji razpisa:
Namen razpisa je podpreti tehnološke
platforme za aktivno sodelovanje pri procesu identifikacije ožjih prioritetnih razvojnih
tem v Sloveniji, na katerih je mogoče doseči
vključitev v evropsko in svetovno dogajanje
oziroma globalno konkurenčnost. Identificirane ožje prioritetne teme bodo prispevale k
bolj učinkovitemu investiranju nacionalnih in
EU sredstev za raziskave in razvoj v slovensko gospodarstvo, spodbudile ciljno usmerjen razvoj in raziskave v gospodarstvu ter v
raziskovalni sferi, spodbudile sodelovanje
med podjetji in raziskovalnimi organizacijami iz različnih TP na strateškem nivoju ter na
konkretnih projektih in predstavljale smernice za oblikovanje študijskih programov ter
razvojne politike.
Cilj je identificirati ožje prioritetne razvojne teme, za katere obstaja v Sloveniji
zadostna kritična masa znanja, kadrov, infrastrukture (oprema in zgradbe) in pravnih subjektov tako v gospodarstvu kot v
znanstveno-raziskovalni sferi in v katere
načrtuje slovensko gospodarstvo v obdobju
2007-2013 (2015) investirati največ lastnih
sredstev. Ožje prioritetne razvojne teme
morajo prispevati k realizaciji prioritetnega
cilja tehnološke platforme, ki prijavlja ožjo
prioritetno temo in k realizaciji ciljev drugih
sodelujočih tehnoloških platform, zapisanih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v strateških raziskovalnih načrtih in/ali drugih pomembnih dokumentih platform ter k
realizaciji ciljev strateških nacionalnih programskih dokumentov. Pri pripravi razvojnih
tem je potrebno upoštevati usmeritve nacionalnih in v določeni meri tudi EU tehnoloških
platform, usmeritve, zapisane v nacionalnih
in EU strateških programskih dokumentih
in svetovne trende, hkrati pa je potrebno
poiskati predvsem tiste razvojne teme, kjer
ima Slovenija posebne prednosti, zmožnosti
in priložnosti za uspešen nadaljnji razvoj in
poslovni uspeh.
Za realizacijo tega cilja, pri nadaljnjem
delu na identificiranih ožjih prioritetnih razvojnih temah in tudi pri nadaljnjem oblikovanju dolgoročnih strategij tehnoloških
platform je ključnega pomena aktivno sodelovanje med člani znotraj posameznih
tehnoloških platform in aktivno sodelovanje
različnih tehnoloških platform na presečnih
področjih. Pomembno vlogo ima pridobivanje informacij glede prioritetnih razvojnih področij in dolgoročnih strategij ter poslovnih
priložnosti iz evropskih tehnoloških platform.
Pomemben dejavnik, ki omogoča hiter pretok informacij med člani tehnološke platforme in med različnimi tehnološkimi platformami, je tudi vzdrževana spletna stran
posamezne tehnološke platforme.
Identificirane ožje prioritetne teme, pripravljene v skladu z navodili agencije iz
razpisne dokumentacije, morajo tehnološke
platforme samostojno ali v sodelovanju z
drugimi tehnološkimi platformami posredovati agenciji najkasneje do (28. 10. 2007).
Agencija bo teme posredovala pripravljavcem raziskovalno-razvojnih in inovacijskih
politik, javnih razpisov, študijskih programov
in nadaljnje razvojne politike iz različnih institucij (MVZT, ARRS, MG,...).
2. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo delujoče
tehnološke platforme, sestavljene iz podjetij in raziskovalnih organizacij. Na posameznem tehnološkem področju bo podprta
le ena tehnološka platforma, s čimer želimo
spodbuditi združevanje tehnoloških platform
na zelo podobnih tehnoloških področjih. V
primeru, da se bo na razpis prijavilo več
tehnoloških platform, ki delujejo na zelo podobnem tehnološkem področju, bo sofinanciranje odobreno tisti tehnološki platformi,
ki bo v postopku ocenjevanja dosegla večje
število točk.
Člani tehnološke platforme se pred prijavo na razpis dogovorijo in imenujejo skupino
članov (konzorcij), ki bo izvajala aktivnosti in
naloge v okviru tehnološke platforme v letu
2007. Člani tehnološke platforme se pred
prijavo na razpis tudi dogovorijo in imenujejo koordinatorja tehnološke platforme, ki
je hkrati član in vodja konzorcija ter ga pooblastijo, da se v imenu tehnološke platforme
prijavi na razpis in da v primeru uspešne
kandidature na razpisu zastopa tehnološko
platformo naprav agenciji in z agencijo sklene pogodbo. Skupina članov pred prijavo
na razpis, na osnovi vzorca konzorcijske
pogodbe iz razpisne dokumentacije, sklene konzorcijsko pogodbo, s katero ustanovi
konzorcij in določi medsebojne pravice in
obveznosti članov konzorcija.
Tehnološko platformo prijavi na razpis
koordinator tehnološke platforme (v nadaljevanju prijavitelj). V primeru uspešne kandidature na razpisu so upravičeni prejemniki odobrenih finančnih sredstev prijavitelj
in člani konzorcija. Pravico do razdelitve

odobrenih finančnih sredstev med člane
konzorcija ima prijavitelj, ki sredstva razdeli
v skladu z dogovorom o razdelitvi aktivnosti in nalog ter izkazanimi upravičenimi
stroški. Na osnovi zbirnega zahtevka za
izplačilo, ki ga pripravi in izstavi agenciji
prijavitelj, agencija nakaže finančna sredstva neposredno na račune članov konzorcija, v skladu z izkazanimi upravičenimi
stroški. Prijavitelj je odgovoren agenciji za
koordinacijo in izvedbo aktivnosti in nalog,
ki izhajajo iz razpisa.
Drugi splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj in posamezen član konzorcija:
– je gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, registriran v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98,
06/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02 in 42/06)
oziroma,
– je raziskovalna organizacija kot pravna
oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02, 115/05 in 22/06) ter predpisi, izdanimi
na podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in ki je registrirana v skladu z Zakonom o zavodih (Ur. l.
RS, 12/91, 17/91, 45/94, 8/96 in 36/00) ali z
Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02 in 42/06),
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– nima neporavnanih obveznosti do države,
– ni bil na dan 31. 12. 2006 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02),
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan odpiranja vlog več kot 2 leti,
– ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Ur. l. RS, št. 112/05),
– ni na seznamu poslovnih subjektov v
Sklepu o objavi poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.
l. RS, št. 2/04),
– ni za iste stroške pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna
(na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene
pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila).
3. Višina sredstev:
Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
upravičenih stroškov v letu 2007, znaša
146.000 EUR. Sofinanciranje je predvideno
iz proračunske postavke 5686 Razvojni projekti in infrastruktura. Razpisana sredstva se
bodo razdelila med tehnološke platforme,
ki bodo ustrezale pogojem sodelovanja in
bodo v postopku ocenjevanja presegle prag
50 točk. Osnova za določitev višine sredstev, ki bodo odobrena posamezni tehnološki platformi, je pričakovana skupna višina
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sofinanciranja, določena glede na načrtovano skupno višino upravičenih stroškov v
letu 2007 in intenzivnost sofinanciranja, ki jo
bo v vlogi na razpis predložila posamezna
tehnološka platforma. Maksimalna višina
sredstev, ki bodo odobrena posamezni tehnološki platformi, se bo določila po naslednji
formuli:

VSTPi , maks. = O i ⋅

146.000 EUR
n

∑ Oi

[EUR ]

i =1

pri čemer je,
VSTPi, maks.... maksimalna višina sredstev, ki bodo odobrena posamezni tehnološki platformi,
n... skupno število tehnoloških platform,
ki bodo ustrezale pogojem sodelovanja in
bodo v postopku ocenjevanja presegle prag
50 točk,
Oi... ocena, ki jo bo posamezna tehnološka platforma dosegla v postopku ocenjevanja.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu ''de
minimis''.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
razpis se lahko poveča za nerazporejena
sredstva v okviru iste proračunske postavke. Rok za porabo sredstev je proračunsko
leto 2007.
4. Upravičeni stroški:
Osnova za sofinanciranje upravičenih
stroškov je identificirana ožja prioritetna
tema, ki jo tehnološka platforma samostojno ali v sodelovanju z drugimi tehnološkimi platformami pripravi v skladu z navodili
agencije in jo prijavitelj v imenu ene ali več
tehnoloških platform posreduje agenciji najkasneje do 28. 10. 2007.
Upravičeni stroški so:
– stroški dela,
– stroški študij in vrednotenj,
– potni stroški,
– drugi stroški.
DDV ni upravičen strošek. Upravičeni
stroški se sofinancirajo do 50%.
Stroški dela: Upravičeni stroški so stroški dela članov konzorcija, ki ga opravijo v
okviru tehnološke platforme (npr. delo na
področju identifikacije ožjih prioritetnih tem,
priprave gradiva za sestanke ali delavnice
ali konference tehnoloških platform, posodabljanja strateških dokumentov, nadgrajevanja internetnega portala, ipd.). Stroški dela
se prikažejo z opravljenimi urami. Vrednost
ure se določi glede na višino II. bruto plače
zaposlenega z vsemi pripadajočimi davki
in prispevki. Maksimalna vrednost ure je
18,8 EUR.
Dokazila: Poročilo o opravljenem delu
(datum, število ur, vrednost ure, kratek opis
dela). Izjava o višini plače.
Člani, ki za delo v okviru tehnoloških
platform uveljavljajo ure dela že iz drugih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, teh istih stroškov dela ne
morejo uveljavljati še enkrat.
Stroški študij in vrednotenj: Upravičeni
so stroški izdelave študij in vrednotenj, povezani z identifikacijo ožjih prioritetnih tem in
nadaljnjim delom na teh temah (npr. analiza
izhodiščnega stanja, analiza trga, študija izvedljivosti, ipd.), ki jih izvedejo zunanji izvajalci. Študije in vrednotenja lahko pri zunanjih izvajalcih naročijo le člani konzorcija.
Dokazila: Študija, dokumentacija, povezana z izvedbo javnega naročila, račun in
potrdilo o plačilu.
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Potni stroški: Upravičeni so le stroški
prevoza, dnevnic in nočitev (le pri potovanjih v tujino) članov konzorcija, povezani
z udeležbo na sestankih ali delavnicah ali
konferencah nacionalnih in EU tehnoloških
platform.
Dokazila: Potni nalog s prilogami, vabilo
in/ali program dogodka in/ali druga ustrezna
dokazila, potrdilo o povračilu potnih stroškov.
Drugi stroški: Upravičeni so tudi stroški članov konzorcija, povezani z najemom
prostorov za izvedbo sestankov ali delavnic

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ali konferenc tehnološke platforme in nakupom pisarniškega materiala, povezanega z
delom tehnološke platforme.
Dokazila: Račun, potrdilo o plačilu, v primeru najema tudi dokazilo o izvedbi dogodka: vabilo in/ali program dogodka in seznam
udeležencev.
5. Merila za ocenjevanje
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo
zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:

Merilo

Število
točk:

1. Organizacija tehnološke platforme
organizacijska struktura, način in pravila delovanja tehnološke
platforme niso opredeljeni v dokumentih tehnološke platforme

0

organizacijska struktura, način in pravila delovanja tehnološke platforme so
opredeljeni v dokumentih tehnološke platforme

6

2. Strateški razvojni načrt
ne obstaja

0

preveden strateški razvojni načrt EU platforme

4

lasten strateški razvojni načrt

12

3. Nadgradnja strateškega razvojnega načrta
ne obstaja

0

strateški razvojni načrt je posodobljen

6

strateški razvojni načrt je nadgrajen z določitvijo prioritetnih ciljev,
identifikacijo ožjih prioritetnih razvojnih tem, implementacijsko strategijo
in/ali identifikacijo presečnih področij nacionalnih tehnoloških platform

12

4. Promocijska gradiva in publikacije
ne obstajajo

0

izdelana promocijska gradiva in/ali izdane publikacije

6

5. Medijska promocija
ni bila izvedena

0

medijsko spremljani dogodki, intervjuji ipd.

6

6. Izvedeni dogodki
ni izvedenih dogodkov

0

izvedena ustanovna konferenca

6

izvedena ustanovna konferenca + drugi dogodki

12

7. Sodelovanje med člani tehnološke platforme
ne obstaja

0

člani tehnološke platforme sodelujejo na skupnih raziskovalno-razvojnih
projektih

12

8. Sodelovanje med nacionalnimi tehnološkimi platformami:
ne obstaja

0

člani tehnološke platforme sodelujejo s člani drugih nacionalnih tehnoloških
platform na skupnih raziskovalno-razvojnih projektih

12

9. Sodelovanje z EU tehnološkimi platformami
ne obstaja

0

udeležba na sestankih EU tehnološke platforme

6

člani tehnološke platforme sodelujejo s člani EU tehnoloških platform na
skupnih raziskovalno-razvojnih projektih ali drugi vidni poslovni rezultati
sodelovanja z EU tehnološkimi platformami

12

10. Spletna stran
ne obstaja

0

obstaja, vendar ne deluje brezhibno in/ali ni vzdrževana in/ali uporabnikom
ne ponuja dovolj informacij

4

deluje brezhibno, uporabniki imajo na voljo dovolj informacij in je
vzdrževana +

6

+ vključuje forum ali so ključne vsebine prevedene v angleški jezik

8

+ vključuje forum in so ključne vsebine prevedene v angleški jezik

10

Skupaj:

/100

Do sofinanciranja bodo upravičene le tiste tehnološke platforme, ki bodo presegle
prag 50 točk.
6. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je petek 27. 7. 2007
do 12. ure.
Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke dostavljena v Glavno in splošno pisarno Javne
agencije za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana, do vključno
petka 27. 7. 2007 do 12. ure.
Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – TP
2007« ter polnim naslovom prijavitelja na
zadnji strani.
7. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav zaradi pričakovanega
večjega števila prijav ne bo javno.
Odpiranje prijav bo v ponedeljek 30. 7.
2007 ob 9. uri v sejni sobi agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih prijav
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi prijav. Nepopolne
prijave, ki jih vlagatelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
8. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s
sklepom direktor agencije. Predlagatelji vlog
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
najkasneje v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog. Direktor agencije s sklepom odloči
tudi o pritožbi zoper ta sklep. 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.
Rezultati razpisa bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu agencije (http://www.
tia.si/TP07).
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletnem naslovu
agencije http://www.tia.si/TP07.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v
Glavni in splošni pisarni agencije od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
do izteka prijavnega roka.
10. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva
ulica 29, 1000 Ljubljana, s pripisom »TP
2007« ali
– v elektronski obliki na naslov: infoTP@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletnem naslovu http://www.tia.si/TP07.
Informativni dan bo agencija pripravila
v sodelovanju z GZS v četrtek 12. 7. 2007
v prostorih GZS, dvorana A, Dimičeva 13,
1504 Ljubljana, od 14. do 16. ure.
Člani tehnoloških platform bodo o vseh
novostih sproti obveščeni preko koordinatorjev tehnoloških platform in preko spletnega
naslova www.tia.si/TP07.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 13/2007
Ob-18936/07
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 139/06) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije razpisuje
razpis
za pokritje življenjskih stroškov in
prevoza udeležencem tekmovanja in
njihovim mentorjem
I. Predmet razpisa
Namen tega razpisa je omogočiti raziskovalcem – dodiplomskim študentom, ki
sodelujejo v skupnem raziskovalnem projektu, udeležbo na znanstveno-raziskovalnih tekmovanjih v tujini. S finančno podporo
za udeležbo na tekmovanju želimo spodbuditi študente, da se potegujejo za odličnost
svojega raziskovalnega dela in idej.
Predmet razpisa je pokritje življenjskih
stroškov in prevoza udeležencem tekmovanja in njihovem mentorjem. Stroški se pokrijejo s pavšalnim zneskom v višini 1.000
EUR na udeleženca/mentorja. Če bo tekmovalcev ene raziskovalne skupine več,
kot je razpoložljivih sredstev, se sredstva
za posameznega udeleženca ali mentorja
zmanjšajo tako, da vsi člani in mentorji
prejmejo enak znesek.
Tekmovanje se mora pričeti po datumu
oddaje vloge in pred 30. 6. 2008.
Razpis bo odprt z objavo v Ur. l. RS do
30. 11. 2007 oziroma do porabe sredstev.
Razpis je odprtega tipa, kar pomeni, da
se bodo sredstva dodeljevala v skladu z
vrstnim redom, v katerem bodo (popolne)
vloge prispele, vse do porabe sredstev oziroma roka iz prejšnjega odstavka.
Za vloge, oddane priporočeno po pošti,
se za dan prejema šteje dan oddaje.
Za ta razpis je namenjenih 33.383
EUR.
II. Navodila
Prijavitelj je lahko le visokošolski zavod.
Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena.
III. Pogoji
1. Finančna sredstva se podeli samo
članom tekmovalne skupine, ki so dodiplomski študenti, in enemu mentorju za
vsako tekmovalno skupino.
2. Tekmovalna skupina mora vključevati
vsaj 3 dodiplomske študente,
3. Tekmovati se mora z raziskovalno nalogo, ki mora biti s področja tehnike, naravoslovja, biotehnike ali medicine. V primeru
interdisciplinarnosti mora biti glavnina dela
z naštetih področja.
4. Tekmovalna skupina mora biti že
sprejeta na tekmovanje.
IV. Prijava in zahtevani dokumenti
– izpolnjena prijavnica,
– ustrezna listina za dokazovanje pogoja iz 4. točke (vabilo, potrdilo, ipd.),
– za vsakega kandidata - člana tekmovalne skupine, ki ne študira na instituciji
prijavitelja, se priloži potrdilo o vpisu ali
drug ustrezen dokument.
V. Obravnavanje vlog: o izbiri kandidatov Javni sklad Republike Slovenije za ra
Če je prijavitelj fakulteta, se priložijo potrdila o vpisu za študente z drugih fakultet; če je
prijavitelj univerza, se priložijo potrdila o vpisu
za študente z drugih univerz.

Št.

zvoj kadrov in štipendije izda odločbo prijavitelju. Po dokončnosti odločbe bo vsak
izbrani prijavitelj prejel v podpis pogodbo o
sofinanciranju.
VI. Rok in način oddaje prijav: prijavitelj
pošlje prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 34. razpis). Rok za zbiranje prijav prične
teči z objavo razpisa v Ur. l. RS in traja do
vključno 30. 11. 2007.
VII. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.ad-futura.si oziroma jo
je mogoče prevzeti osebno na sedežu štipenditorja v času uradnih ur vsak delovni
dan od ponedeljka do petka med 12. in
15. uro. Dodatne informacije so na voljo
v času uradnih ur osebno ali po telefonu,
ter po elektronski pošti na naslovu 34.razpis@ad-futura.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-18937/07
Na podlagi splošnih pogojev poslovanja
garancijske sheme Posavja, sklepa Upravnega odbora RRA Posavje ter s soglasjem
občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško
in Sevnica objavlja Regionalna razvojna
agencija Posavje – Garancijska shema Posavje (v nadaljevanju: RRA GSP) v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom
ter naslednjimi bankami: Nova ljubljanska
banka d.d., Podružnica Posavje Krško,
Banka Koper d.d., Poslovna enota Novo
mesto, SKB banka d.d., Poslovna enota
Novo mesto in Krško
javni razpis
za dolgoročne investicijske kredite
pod ugodnejšimi pogoji in garancije
Garancijske sheme Posavje za leto
2007
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami
RRA GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in
samostojnim podjetnikom v skupni višini
528.778,00 EUR za pospeševanje razvoja
MSP in samostojnih podjetnikov s sedežem
v občinah:
Občina

Brežice
Krško in
Kostanjevica na
Krki
Sevnica
Skupaj

Razpisana sredstva
(v EUR)

11.140,00
380.226,00
137.412,00
528.778,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije v višini 50-80% glavnice kredita
brez obresti, vendar garancija ne more presegati 48.000,00 EUR.
Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec
svoj sedež.
Dolgoročni investicijski kredit z garancijo
RRA GSP se odobrijo za upravičene stroške
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investicije, nastale od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2007. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje
do 31. 12. 2007.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko javijo:
– MSP (gospodarske družbe), ki po
55. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ustrezajo merilom za mikro, male
in srednje družbe in
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki), ki so
člani GSP (podpisana vloga za včlanitev
ter plačana enkratna pristopnina) ter imajo sedež dejavnosti praviloma na območju
občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki
in Sevnica.
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo v
skladu s pravilom de minimis.
Pravilo de minimis:
Na podlagi tega pravila skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu podjetju-upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema
takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi takšna kumulacija povzročila
intenzivnost pomoči, ki bi presegala zgornjo
mejo pomoči. To pomeni v primeru pomoči,
predvidene v okviru jamstvene sheme za
podjetja, ki niso v težavah, da zajamčeni del
posojila, predvidenega v okviru takšne sheme, ne presega 1.500.000 EUR na podjetje
(v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju 750.000 EUR na podjetje).
Jamstvo ne presega 80% posojila, kateremu
je namenjeno.
Do sredstev po tem razpisu v skladu s
pravilom de minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 102/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti.
Do pomoči GSP po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
samostojnega podjetnika in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
uporabo uvoženega.
Prav tako do sredstev po tem razpisu
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki:
– ki so v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju),
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
tem razpisu, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
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– vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep
banke o odobritvi kredita.
2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo
dolgoročni investicijski krediti in garancije
(upravičeni stroški):
Materialne investicije:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov.
Nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma
zamenjavi obstoječih kreditov.
Investicija in dejavnost, ki je predmet vloge, se mora izvajati na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.
V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita in garancije.
2.3 Kreditni pogoji
– višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije
brez DDV,
– maksimalna višina bančnega kredita je
60.000,00 EUR na podjetje / samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– minimalna višina bančnega kredita je
5.000,00 EUR na podjetje / samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– potrebni lastni viri: minimalno 30%
upravičenih stroškov (brez DDV),
– črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo,
– obrestna mera za kredit pri banki je
EURIBOR 6-mesečni + 0,9%,
– odplačilna doba kredita je od 3 do 7
let,
– za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se
šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita se določijo v skladu s
tarifo banke,
– način odplačila kredita: obročno, po
dogovoru z banko,
– zavarovanje kredita izvede banka v
skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.
2.4 Garancijski pogoji
Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo.
– Znesek posamezne garancije ne more
presegati zneska 48.000,00 EUR, oziroma je v višini 50-80% glavnice kredita brez
obresti.
– Garancija RRA GSP je zavarovana:
– delno s pogarancijo Slovenskega
podjetniškega sklada. Višina po garancije
je lahko največ 50% vrednosti garancije,
– preostali delež vrednosti garancije
mora prosilec zavarovati s poroki na podlagi
notarskega sporazuma ali menico (odvisno
od bonitete komitenta).
– Provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 1% od vrednosti garancije
enkratno.
Odobreni krediti in izdane garancije praviloma ne smejo presegati kvote sredstev,
oziroma depozita, po posamezni občini.
2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
kreditov in garancij

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in /ali
tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest,
konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
RRA Posavje bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
3. Vsebina vloge za kredit in garancijo
Za gospodarske družbe:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije.
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom uspeha in bilanco
stanja za leti 2005 in 2006.
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa.
4. Finančni izkazi o poslovanju:
– Zadnji izkazi, ki so bili dostavljeni na
AJPES:
a) Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja,
b) Izkaz uporabe dobička in kritje izgube,
c) Izkaz finančnih tokov,
d) Pojasnila k računovodskim izkazom,
e) Poslovno poročilo družbe.
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov in specifikacija večjih kupcev in
dobaviteljev.
5. Fotokopija sklepa o vpisu družbe v
sodni register z vsemi naknadno vpisanimi
spremembami (ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje vloge).
6. Fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti (AJPES).
Za samostojne podjetnike:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije.
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom uspeha in bilanco
stanja za leti 2005 in 2006.
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa.
4. Bonitetno dokazilo: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave Davčnega
urada.
5. Finančni izkazi o poslovanju:
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami:
a) Podatki iz izkaza poslovnega izida,
b) Podatki iz bilance stanja,
c) Popisni list terjatev do kupcev in dobaviteljev,
d) Popisni list obveznosti do kupcev in
dobaviteljev.
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov.
6. Fotokopija dovoljenja za opravljanje
dejavnosti (priglasitveni list, obrtno dovoljenje oziroma redni izpis iz Poslovnega registra zasebnikov pri AJPES-u) – dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena, se kot
nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje
pogojev iz javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
RRA GSP lahko v postopku ocenjevanja
in odločanja o projektu od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vezano na
pojasnitev predlagane investicije. Vlagatelji
lahko priložijo k vlogi tudi druga dokazila po
lastni izbiri.
Natančno razdelana merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom so dosegljiva v
razpisni dokumentaciji.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov, prijavni list – vloga za odobritev
kredita in garancije in vzorec pogodbe o
izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta
krških žrtev 46, Krško in na spletni strani
www.rra-posavje.si.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno 26. 10.
2007.
Vmesni roki: 31. 7. 2007, 21. 9. 2007 in
26. 10. 2007.
Odpiranje se bo izvedlo naslednji delovni
dan od navedenega datuma za prijavo.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
vročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu
RRA Posavje o prejemu pošiljke. Osebna
vročitev vloge je možna vsak delovni dan
med 10. in 13. uro na sedežu RRA Posavje,
Cesta krških žrtev 46, Krško.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 26. 10. 2007, bo RRA GSP objavila
zaprtje razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele do 26. 10. 2007
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
6. Obravnava vlog
Kreditni odbor GSP bo obravnaval vse
popolne in ustrezne vloge in o njih odločil najkasneje v 30 dneh od posameznega
vmesnega roka.
RRA GSP bo najkasneje v roku 15 dni
po odločitvi Kreditnega odbora GSP vlagateljem dostavila sklep o odobritvi oziroma
sklep o neodobritvi projekta.
7. Pošiljanje vloge: vlogo za odobritev
kredita in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta
krških žrtev 46, 8270 Krško, s pripisom »Ne
odpiraj – vloga za kredit in garancijo«.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: RRA Posavje, C.K.Ž 46, 8270
Krško, 07/488-10-44, 07/488-10-40 ali na
e-naslovu: mateja.jazbec@rra-posavje.si ali
agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni
strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.
RRA Posavje
Ob-19249/07
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad po sklepu nadzornega sveta z
dne 19. 6. 2007, na podlagi 13. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02
in 8/03, popr. 58/03, ZUreP-1), 148. člena
Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. l. RS, št.
63/03, 18/04 – ZVKSES, 47/2006- ZEN), 14.
in 32. člena Splošnih pogojev poslovanja
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Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00 in
28/01) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov izgradnje
energetsko varčnih večstanovanjskih
stavb
I. Splošna določila
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančno
spodbujanje oziroma sofinanciranje projektov izgradnje energetsko varčnih večstanovanjskih stavb (samo projekti novogradnje),
pri čemer gre lahko za samostojno stoječe
stavbe, stanovanjske bloke, stolpiče ali stolpnice.
V primeru sofinanciranja rekonstrukcij
stanovanjsko-poslovnih stavb mora biti delež stanovanjskih uporabnih površin večstanovanjske stavbe večji od 75%.
Javni razpis ni namenjen sofinanciranju
izgradnje stavb za posebne namene po določbah 4. odstavka 2. člena SZ-1.
2. Način sofinanciranja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na
podlagi tega razpisa sofinancira izgradnjo
energetsko varčnih večstanovanjskih stavb
iz I. 1. tega razpisa tako, da daje ugodna
dolgoročna stanovanjska posojila v višini do
50 EUR/m2 uporabne površine, kot jo v nadaljevanju opredeljuje ta poziv.
3. Upravičeni prosilci
Posojila SSRS, dana na podlagi tega
razpisa, se štejejo kot razpis posojil skladno
s 14. členom Splošnih pogojev poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00 in
28/01).
Do pridobitve posojila po tem razpisu so
upravičeni:
– občine (vključujoč mestne občine), njihovi proračunski skladi ustanovljeni za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj,
javni nepremičninski skladi in pravne osebe,
vpisane v register neprofitnih stanovanjskih
organizacij iz 152. člena SZ-1 in
– gospodarske družbe in druge pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo
biti lastniki nepremičnin na katerih poteka
izgradnja energetsko varčnih objektov ali
imeti sklenjeno ustrezno pogodbo o stavbni pravici. Za ustrezna se štejejo dokazila,
ki jih ZGO-1 definira kot dokazila za izkaz
pravice gradnje.
4. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem
razpisu znaša 8 mio EUR (kar znaša
1.917.120.000,00 SIT), s porabo v letih
2007, 2008 in 2009. Razpis je odprt do dne,
ko so s sklepi nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2008.
Nadzorni svet SSRS lahko, glede na izkazani interes v času trajanja razpisa, poveča ali zmanjša delež celotnih razpoložljivih
sredstev.
5. Posebni razpisni pogoji
Za energetsko varčno gradnjo večstanovanjskih objektov SSRS predpisuje naslednje kriterije:
(a) Kriteriji za nizko energetske večstanovanjske stavbe (v nadaljevanju NEH):
Poraba koristne energije za ogrevanje je
v mejah do 30 kWh/m2a, skupna raba energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne
vode pa mora biti v mejah 27 – 65 kWh/m2a.

Za zagotovitev predpisanih nizkih toplotnih
izgub mora NEH imeti vgrajen sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Izvedena mora biti
učinkovita toplotna izolacija zunanjih neprosojnih obodnih površin (U < 0.25 – 0.20
W/m2K) in vgrajena energetsko visoko učinkovita okna (U < 1,20 W/m2K, g ≥ 50%).
(b) Kriteriji za pasivne večstanovanjske
stavbe (v nadaljevanju PH):
Poraba koristne energije za ogrevanje mora biti glede na standarde PH ≤ 15
kWh/m2a, električne energije ≤ 18 kWh/m2a,
poraba skupne primarne energije pa ≤ 120
kWh/m2a. Toplotne izgube morajo biti ≤10
W/m2, hiša izdelana brez toplotnih mostov,
izmerjena nekontrolirana izmenjava zraka
pa n50≤ 0.6 h-1. Za zagotovitev predpisanih
nizkih toplotnih izgub mora PH imeti vgrajen sistem kontroliranega prezračevanja z
vračanjem toplote odpadnega zraka. Izvedena mora biti učinkovita toplotna izolacija
zunanjih neprosojnih obodnih površin (U <
0.15 – 0.10 W/m2K) in vgrajena energetsko
visoko učinkovita okna s trojno zasteklitvijo
(U < 0.80 W/m2K, g ≥ 50%).
Prava PH upošteva osnovna načela pasivnega solarnega načrtovanja, je konstrukcijsko nezahtevna, enostavna, funkcionalna
in uporabniku prijazna. Vsi priključki, gradbeni elementi in materiali morajo biti vgrajeni
zrakotesno in brez toplotnih mostov. Bistvenega pomena so strokovno načrtovani detajli, kakovostna izvedba, optimalno delovanje vseh sistemov ter uspešno opravljen test
zrakotesnosti na zgrajenem objektu.
Iz projektov za PH morajo izhajati predvsem naslednji podatki:
– povzetek podatkov o objektu in povzetek izkaza PH,
– povzetek posameznih površin,
– izračun toplotnih prehodnosti vseh
konstrukcijskih sklopov, U < 0.15 W/m2K,
za prosto stoječe enodružinske hiše U <
0.10 W/m2K, brez toplotnih mostov: Ψ ≤ 0.01
W/mK,
– seznam uporabljenih gradbenih elementov in njihove toplotne prehodnosti,
– izračun toplotnih prehodnosti oken: zasteklitev U < 0.80 W/m2K, prepustnost g ≥
50%, okvir U < 0.80 W/m2K, okno in okvir
skupaj U < 0.80 W/m2K, vgrajeno okno U
okna < 0.85 W/m2K, temperatura stekla znotraj pozimi > 17 0C,
– seznam uporabljenih oken,
– redukcijskimi faktorji toplotnih izgub
proti terenu,
– izračun faktorjev senčenja,
– izračun potrebne količine zraka, dimenzioniranje prezračevanja, ovrednoten
test zrakotesnosti,
– izračun potrebne toplote za ogrevanje,
izračun po metodi PHPP, qo ≤ 15 kWh/m2a
ali enakovredni drugi metodi,
– izračun za posamezne mesece,
– izračun maksimalne potrebne toplote
za ogrevanje,
– določitev poletnih faktorjev senčenja,
– izračun pogostosti pregrevanja poleti,
– določitev režima poletnega prezračevanja,
– izračun toplotnih izgub razvodov za
ogrevanje in toplo vodo,
– izračun pokritosti priprave tople vode s
solarnimi napravami, če so predvidene,
– izkaz učinkovite rabe električne energije ≤18 kWh/m2a,
– izračun porabe pomožne električne
energije,
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– izračun porabe vse primarne energije
≤120 kWh/m2a,
– izračun letnega izkoristka naprav za
oskrbo s toploto (kotel, daljinsko ogrevanje...),
– upoštevani klimatski podatki pri izračunu.
Posojilojemalec mora podati izjavo, da
bo na zahtevo SSRS nemudoma predložil
na vpogled:
– projektno dokumentacijo v merilu
M1:50, in sicer načrti: arhitektura, konstrukcija, instalacije, sistemi prezračevanja, oskrba s toploto, elektro instalacije ter podrobni
načrti in opisi vseh izvedenih detajlov (zrakotesnost, brez toplotnih mostov, vsi priključki elementov...),
– podrobne tehnične podatke vgrajenih
materialov, elementov in sistemov,
– dokazilo o opravljenem testu zrakotesnosti, n50 ≤ 0,6 h-1 po DIN EN 13829.
Splošne določbe za točki a) in b):
Izkazovanje izpolnjevanja kriterijev SSRS
preverja sprotno ob črpanju posojila po predloženi dokumentaciji. V primeru nedoseganja kriterijev si SSRS pridržuje pravico do
spremembe posojilne pogodbe in delne ali
popolne ustavitve črpanja posojila.
6. Vsebina vloge
Za pridobitev posojila morajo prosilci predložiti:
– izpolnjen obrazec vloge s podatki o
vlagatelju, nepremičninah v njegovi lasti in
o predvidenem objektu,
– pravne osebe priložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti ob vložitvi vloge
starejši od 30 dni,
– BON 1/P – gospodarske družbe oziroma BON 1/SP – samostojne podjetnike,
ki ga izda AJEPS in ne sme biti ob vložitvi
vloge starejši od 1 meseca,
– terminski in finančni plan realizacije
investicije,
– projektantski ali pogodbeni predračun izdelan v skladu z razpisnimi pogoji
na osnovi zakonsko opredeljene projektne
dokumentacije, z opisom del in materiala,
ki bo izkazoval za katere faze ali materiale bodo porabljena sredstva s strani SSRS
odobrena sredstva,
– prosilci morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do SSRS,
– za pokritje potrebne lastne udeležbe
za izvedbo projekta pravne osebe z investicijskim programom in bilančnimi podatki
prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad
materialnimi in nematerialnimi naložbami,
– svojo izjavo z overjenim podpisom, da
bo sredstva pridobljena po tem razpisu porabil za namene, za katere bodo dodeljena
in da bodo z njim poravnane obveznosti
izhajajoče iz del za katera bodo sredstva
dodeljena,
– pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske
stavbe,
– v primeru, da investitor ne bo tudi izvajalec gradnje mora predložiti tudi podpisano
gradbeno (pred)pogodbo z izvajalcem,
– ustrezno projektno dokumentacijo
skladno ZGO-1 in s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št.
125/03) iz katere so nedvoumno izkazani
elementi energetsko varčne gradnje: nizkonergetska večstanovanjska gradnja ali
pasivna večstanovanjska gradnja (Elaborat
gradbene fizike).
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Posojilo lahko pridobi prosilec, ki na
predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih odda popolno
vlogo za pridobitev posojila in je njegova
vloga, po preučitvi SSRS, odobrena s sklepom nadzornega sveta SSRS.
SSRS bo obravnaval le pravilno oddane,
izpolnjene in popolne vloge in si pridržuje
pravico, da preveri ustreznost in veljavnost
vse predložene dokumentacije in prilog k
vlogi ter jo opredeli kot neustrezno ali neskladno z razpisnimi zahtevami.
7. Višina posojila
Višina posojila, ki se odobri po posamezni vlogi, je odvisna od doseženih učinkov
(standardov) energetsko varčne gradnje in
jo SSRS ugotovi po merilih tega razpisa
ter jo odmeri v razponu do največ 50 EUR
na m2 uporabne površine večstanovanjske
stavbe.
Uporabna površina večstanovanjske
stavbe se ugotavlja po SIST ISO 9836:2000.
Atriji se v uporabnih površinah ne upoštevajo.
Za korekcijo uporabne površine večstanovanjske stavbe se upoštevajo faktorji redukcije, in sicer za loggio 0,75, za shrambo,
za pokriti balkon ali pokrito teraso 0,50, za
odkriti balkon ali odkrito teraso 0,25.
8. Omejitev sočasnega financiranja
Upravičeni prosilci iz 2. odstavka 3. točke
tega razpisa imajo naslednje omejitve pri
pridobitvi posojil:
– po pogojih tega razpisa ni mogoče pridobiti sredstev, če je prosilec že prejel sredstva po katerem od drugih odprtih razpisov
SSRS ali še kandidira za pridobitev sredstev
na odprtih razpisih;
– po pridobitvi sredstev iz tega razpisa
istega projekta ni več mogoče prijaviti za pridobitev sredstev po drugih, v času sprejema
tega razpisa, odprtih razpisih SSRS;
– SSRS si pridržuje pravico, da bo v primeru, da je prosilec že pridobil delež sredstev iz naslova razpisov namenjenih za
energetsko varčno gradnjo v Sloveniji ali
drugih državah EU, delež finančnih sredstev, ki jih je prosilec že pridobil, upošteval
pri ugotavljanju primerne višine sofinanciranja z dolgoročnimi posojili.
Kolikor prosilec, po prejemu sklepa o
odobritvi s strani nadzornega sveta SSRS
oziroma po sklenitvi posojilne pogodbe, prejme dodatna oziroma druga sredstva za namene prijavljene energetsko varčne gradnje
večstanovanjske stavbe po javnih razpisih
oziroma programih v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji ali po mednarodnih razpisih, je dolžan to nemudoma pisno sporočiti
in listinsko izkazati SSRS. Ta prejemu listin
začasno ustavi financiranje po posojilni pogodbi in ponovno preuči dokumentacijo ter
ustrezno predlaga nadzornemu svetu SSRS
spremembo višine odobrenih sredstev ter
izdajo novega sklepa o odobritvi sredstev.
Na podlagi sklepa se sklene dodatek k posojilni pogodbi.
Če prosilec ne obvesti SSRS o okoliščinah iz prejšnjega odstavka, lahko SSRS
takoj odstopi od namere sklenitve posojilne
pogodbe oziroma od že sklenjene posojilne
pogodbe, kar je tudi pravni temelj za takojšnji zahtevek za povrnitev vseh že danih
sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. Obrestna mera
Obrestna mera za odobreno posojilo
je letna v višini 3 mesečnega EURIBOR
+ 0,3% in se obračunava na stanje glavnice.
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V mesecu sprejema tega razpisa posojil
je obrestna mera 4,124 + 0,3%. Obrestna
mera se spreminja trimesečno, in sicer z
začetkom v mesecu juniju glede na objavljene podatke o trimesečnem EURIBOR na 1.
delovni dan v mesecu.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
10. Odplačilna doba
Odplačilna doba za odobreno posojilo je
največ 15 let od podpisa posojilne pogodbe.
Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece
po črpanju celotnega posojila, vendar ne
kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v
plačilo največ 15 let po podpisu posojilne
pogodbe.
Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.
Mesečna obveznost je izražena v EUR in
se lahko spremeni, če se spremeni EURIBOR.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
11. Zavarovanje posojila
Zavarovanje posojila je obvezno in je
lahko izvedeno glede na upravičenega prosilca z enim od naslednjih vrst finančnih
zavarovanj, in sicer z:
a) bančno garancijo za celotni odobreni
znesek,
b) zavarovanjem celotnega posla pri zavarovalnici,
c) s poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje Ministrstvo za finance v
primerih kadar so prosilci naslednji subjekti:
občine, njihovi proračunski skladi ustanovljeni za pridobivanje neprofitnih najemnih
stanovanj, javni nepremičninskim skladi in
pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena
SZ-1,
d) menicami, samo v primeru, če je posojilojemalec občina,
e) zastavo še neobremenjene nepremičnine v lasti posojilojemalca,
f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti
posojilojemalca,
g) zemljiškim dolgom.
V primeru iz točk e) in f) mora biti neobremenjena nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko kot zaprošeno oziroma odobreno
posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena vrednost, če je bil promet z zastavljeno
nepremičnino izvršen v letu 2005, 2006 oziroma 2007, za ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo
– splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev
pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan
v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Posojilodajalec ima v primeru dvoma
v vrednost nepremičnine ponujene v zastavo, pravico sam določiti drugega cenilca za
gradbeništvo – splošno, vpisanega v imenik
sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin, vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V zastavo je
lahko dana tudi kreditirana nepremičnina.
S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavarovanja je mogoče na podlagi pisne
prošnje posojilojemalca nadomestiti z eno
od dopustnih zavarovanj po tej točki. Ustre-

znost ponujenega nadomestnega oziroma
spremenjenega zavarovanja se presoja po
enakih merilih, kot so podana za presojo
ustreznosti ob sklenitvi posojilne pogodbe
pri čemer se upošteva še neodplačani znesek posojila za določitev vrednosti novega
zavarovanja. Navedeno se ureja z dodatkom k posojilni pogodbi.
Možnost zavarovanja pod točko f) se lahko uporabi le v kolikor so prosilci občine,
njihovi proračunski in javni nepremičninski
skladi, pri čemer se upoštevajo tudi najemna stanovanja, ki so zasedena in zasedene najemne stanovanjske hiše kot ustrezna nepremičnina za zavarovanje posojila
z zastavo.
Za ustrezno pa ne šteje nepremičnina,
stvar in pravica, ki ne more biti predmet
izvršbe po zakonu o izvršbi in zavarovanju.
Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje
odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni
upnik na ustrezni nepremičnini.
Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino po zaključku gradnje zavarovati za
tržno vrednost za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS.
Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki
je zgrajena na nepremičnini obremenjeni s
stavbno pravico, ni dopustno.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
12. Stroški
Stroške vseh zavarovanj in priprave ter
sklepanja posojilne pogodbe (notarske in
druge stroške v zvezi s tem) plača posojilojemalec. Na pogodbi morajo biti overjeni
podpisi vseh strank.
13. Črpanje posojila
Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila. Najkasneje po prejemu sklepa
o odobritvi s strani nadzornega sveta SSRS
mora posojilojemalec skleniti tudi gradbeno
pogodbo in jo predložiti SSRS, ki jo navede
v posojilni pogodbi. Če ta pogoj ni izpolnjen
se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za
ta razpis, odobrena sredstva pa nadzorni
svet SSRS lahko odobri po predlogu SSRS
drugemu upravičenemu prosilcu.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni
pogodbi v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih sredstev.
14. Omejitve razpolaganja z nepremičnino
Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati stanovanj v objektu, ki je predmet sofinanciranja,
vse do poplačila posojila. Posojilo se lahko
delno ali v celoti predčasno poplača. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za izdajo
ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev brez pozitivnega soglasja SSRS imata za posledico
ničnost pogodbe s katero je bil stanovanje
odtujeno ali obremenjeno, oziroma vzpostavljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji
stanovanja se sklene dodatek k posojilni
pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem
se ugotovi preostali znesek posojila ter se
SSRS nakaže prejeto kupnino. Znesek se
odšteje od zneska odobrenega oziroma pre-
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ostalega še neodplačanega zneska posojila.
Na dodatku morajo biti overjeni podpisi vseh
strank.
II. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS
iz naslova posojila po tem razpisu, lahko
oddajo vloge s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska
cesta 31.
Popolno izpolnjene vloge lahko oddajo
prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga
lahko dobijo na navedenem naslovu od dne
objave tega razpisa. Popolne vloge bodo
sprotno obravnavne po času dospetja.
SSRS bo na podlagi evidenc v katere
ima vpogled preveril pridobil dokazilo o lastništvu nepremičnine (zemljiškoknjižni izpisek) in podatke GURS.
O vlogah prosilcev bo na predlog SSRS
odločal nadzorni svet SSRS na sejah. Izbrani prosilci bodo s strani SSRS prejeli sklep
o izbiri, ostali prosilci prejmejo obvestilo o
neodobritvi vloge.
Vse informacije o programu – razpisu
lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali
na tel. (01)47-10-500.
Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa
predvidena sredstva oziroma najkasneje do
31. 12. 2008.
Nadzorni svet SSRS lahko na predlog
SSRS sprejme obvezno razlago posameznih določb tega razpisa ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila,
ki jih objavi na enak način kot ta razpis ter
se uporabljajo od dne sprejema.
V projektih sofinanciranja po tem razpisu odloči direktor SSRS v okviru razpisane
oziroma s sklepom nadzornega sveta SSRS
odobrene vsote sredstev za izvedbo, o morebitni spremembi višine oziroma znižanja
zaprošenih sredstev prosilca in o odobritvi
spremembe, ob upoštevanju pogojev tega
programa in aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-19308/07
Na podlagi 58. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB
– UPB1), Ur. l. RS, št. 107/06 in 34. člena Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS, št.
48/99, 43/00, 62/01, 85/02, 40/03, 64/04,
28/06, 50/06, 80/06 in 57/07) objavlja Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje
razpis
štipendij za šolsko oziroma študijsko
leto 2007/2008
I. Republiške štipendije:
Za dijake, udeležence izobraževanja
odraslih, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega
odstavka 4. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo) in študenti, če se prijavijo na ta razpis in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– izpolnjujejo materialne pogoje iz drugega odstavka 56. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(v nadaljevanju: zakon),
– ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso
starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi
letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let.

Starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo
za uveljavitev pravice do republiške štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja.
Kandidat, ki se izobražuje v tujini, lahko
uveljavlja pravico do republiške štipendije,
če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in
stopnje oziroma ustreznega izobraževalnega programa z javno veljavnostjo, ali je izobraževanje v tujini primernejše zaradi bližine
izobraževalnega zavoda, kandidat pa ima
stalno prebivališče na območju Republike
Slovenije.
1. Pravico do republiške štipendije lahko
uveljavijo dijaki, udeleženci izobraževanja
odraslih in študentje (v nadaljevanju: kandidati), pri katerih dohodek na družinskega
člana v letu 2006 ne presega celoletnega
zneska 130% zajamčene plače (tj. 3.666,20
EUR).
2. Pravice do republiške štipendije ne
more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe, v kateri je dobiček iz poslovanja
brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav,
povečan za obračunane obvezne prispevke
za socialno varnost, glede na kandidatov
poslovni delež, v letu 2006 presegel letni
znesek zajamčenega nadomestila plače za
to leto (2.256,12 EUR),
– prejema drugo štipendijo ali je pridobil
posojilo za študij iz 58. člena zakona,
– je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov,
najmanj v višini enoletnega zneska osnovne
republiške štipendije, ki za dijake in vajence
znaša 14% zajamčene plače, za študente
pa 21% zajamčene plače.
3. Kandidati uveljavljajo pravico do republiške štipendije na obrazcu “Vloga za
uveljavitev republiške štipendije”. Obrazec
se kupi v knjigarni ali dobi na uradu za delo
oziroma območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali natisne iz
interneta, kjer je objavljen na spletni strani
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (www.ess.gov.si).
4. Kandidati vložijo vlogo na uradu za
delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer imajo stalno prebivališče ali
priporočeno pošljejo na pristojno območno
službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
5. Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo od objave razpisa dalje. Zadnji rok za
oddajo vlog je za dijake in udeležence izobraževanja odraslih 5. september 2007, za
študente pa 3. oktober 2007. Roki veljajo
tudi za stare štipendiste.
Vse informacije in dodatna pojasnila v
zvezi s predmetnim razpisom lahko kandidati pridobijo na območnih službah Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje v času
uradnih ur.
Dijaki in študenti, ki prejemajo republiško štipendijo v šolskem letu 2006/2007,
ali jim v tem letu štipendija prvikrat miruje,
lahko uveljavijo pravico do republiške štipendije za šolsko leto 2007/08, če dohodek
na družinskega člana, dosežen v preteklem
koledarskem letu, ne presega cenzusa za
več kot 10%.
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Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po razpisnem roku, se štejejo
za zamujene, razen v primerih:
– ko kandidat zamudi rok iz opravičljivih
zdravstvenih razlogov,
– ko se kandidat naknadno vpiše,
– kadar kandidat do izteka razpisnega
roka še ne prejme obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko štipendijo oziroma
za posojilo za študij,
– če se je kandidat vpisal v izobraževalni
program srednjega poklicnega izobraževanja s pričetkom šolskega leta 1. marca, kot
to določa zakon, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.
V teh primerih mora kandidat vlogo skupaj z dokazili oddati najkasneje 15 dni po
nastopu oziroma prenehanju teh razlogov.
Izjemoma se vloga za republiško štipendijo lahko vloži tudi med šolskim oziroma
študijskim letom, če se v družini kandidata
dohodek na družinskega člana zniža toliko,
da je izpolnjen materialni pogoj za pridobitev
republiške štipendije zaradi razlogov, določenih v 36. členu Pravilnika o štipendiranju.
Vlogo za uveljavitev pravice do štipendije
mora kandidat podati v razpisnem roku oziroma v 30 dneh od nastanka razloga iz 36.
člena Pravilnika o štipendiranju.
Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan
vrniti štipendijo za letnik oziroma absolventski staž, za katerega ni predložil dokazila o
opravljeni obveznosti. Prav tako mora vrniti
štipendijo štipendist, ki je štipendijo pridobil
na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na
pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.
II. Zoisove štipendije:
1. Za dodelitev Zoisove štipendije za nadarjene so lahko predlagani učenci zaključnih razredov osnovnih šol, vajenci in dijaki,
študentje višjih strokovnih šol ter študentje
visokošolskih zavodov, če izpolnjujejo vse
naslednje pogoje:
– so dosegli najmanj prav dober šolski
uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma
najmanj povprečno oceno 8,0 – študenti,
– izkazujejo intelektualno ali umetniško
nadarjenost,
– so na področju izobraževanja dosegli
javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v
zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih
– dijaki in študentje, ki jih predlagajo srednje šole oziroma višje šole, visoke šole in
fakultete,
– izpolnjujejo starostni pogoj, ki je enak
kot pri republiških štipendijah.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz srednjih šol velja:
– zlato priznanje oziroma prvo do tretje
mesto na državnem tekmovanju,
– udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem
tekmovanju,
– nagrajeno umetniško ali raziskovalno
delo na državnem nivoju,
– v strokovni reviji objavljena pozitivna
recenzija o kandidatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih,
– najmanj 30 točk na maturi.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz višjih šol in visokošolskih zavodov velja:
– nagrajeno umetniško ali znanstveno-raziskovalno delo ali nagrajena diplomska naloga v državni konkurenci,
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– objava individualne raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali strokovnem
zborniku in priložena pozitivna recenzija
naloge,
– v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških ali
znanstveno-raziskovalnih prispevkih.
2. Predlog za dodelitev Zoisove štipendije, ob pisnem soglasju staršev oziroma
zakonitih zastopnikov, če gre za mladoletno
osebo, poda predstojnik izobraževalnega
zavoda (osnovne šole, srednje šole, višje
ali visoke šole oziroma fakultete) na predpisanem obrazcu (OŠ – Zois, SR – Zois, VIS
– Zois) skupaj z obveznimi prilogami:
– za učence: priporočilo razrednika, s
podrobnim opisom uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti in drugih osebnostnih
lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in
dosežkih na tekmovanjih v zadnjih dveh razredih osnovne šole, fotokopija spričevala 9.
razreda devetletke;
– za dijake: priporočilo razrednika in najmanj še enega učitelja, s podrobnim opisom
uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti
in drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije
dokazil o javnem priznanju in dosežkih na
tekmovanjih v času srednjega šolanja, fotokopija spričevala preteklega šolskega leta,
maturanti priložijo tudi maturitetno spričevalo;
– za študente: priporočili dveh profesorjev, s podrobnim opisom uspehov kandidata
v visokem izobraževanju, izrazitih sposobnostih in drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in dosežkih na
tekmovanjih v času študija, opis in strokovno
ovrednotenje javno priznanega izjemnega
dosežka na področju stroke ali v posamezni
umetniški disciplini, potrdilo o opravljenih
izpitih v času študija.
Predlog za dodelitev Zoisove štipendije
lahko poda tudi pooblaščeni delavec Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
– psiholog, svetovalec za poklicno orientacijo, po predhodnem pisnem soglasju staršev
oziroma zakonitih zastopnikov, če gre za
mladoletno osebo, na predpisanem obrazcu
(obrazec Zois – ZRSZ) in pisno utemeljitvijo,
z dokazili iz 1. in 2. alineje II/2. točke, razen
priporočila razrednika, ki ni obvezno.
Obrazci OŠ – Zois, SR – Zois, VIS – Zois
za predlaganje kandidatov bodo posredovani vsem osnovnim in srednjim šolam ter visokošolskim zavodom, dobijo pa se tudi na
vseh območnih službah Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
3. Kandidat lahko uveljavi pravico do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje ali
izpopolnjevanje v tujini, če poleg pogojev iz
točk II/1 in II/2, izpolnjuje naslednje dodatne
pogoje:
– v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri
in stopnje oziroma programa izobraževanja
ali izpopolnjevanja,
– je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje, mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata,
– poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z mednarodno pogodbo.
Utemeljenemu predlogu za dodelitev Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti poleg v tem
razpisu navedenih dokazil iz točk II/1 in II/2
priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja
na izobraževalni ustanovi v tujini in drugih
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stroških izobraževanja v tujini ter podatki o virih vseh potrebnih sredstev za izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje v tujini.
Če je kandidat napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, lahko predlagatelj iz II/2.
točke tega razpisa poda predlog za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem znesku.
Pravice do Zoisove štipendije ne more
uveljaviti kandidat iz I/2. točke Razpisa za
republiške štipendije, razen kandidata iz 4.
in 5. alineje, če je predlagan za Zoisovo
štipendijo za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini.
4. Predloge za dodelitev Zoisove štipendije skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami
predlagatelji pošljejo priporočeno na naslov
Območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer imajo predlagani
kandidati svoje stalno prebivališče.
5. Vajenci, dijaki in študenti, ki v šolskem
letu 2006/2007 prejemajo Zoisovo štipendijo, ali pa jim v tem letu štipendija v skladu
z odločbo miruje, morajo v razpisnem roku
dostaviti izpolnjeno Vlogo za dodelitev Zoisove štipendije (dobijo jo na Območni službi
Zavoda, kjer imajo stalno prebivališče) z
zahtevanimi dokazili.
6. Rok za dostavo predlogov oziroma
vlog je za učence, vajence in dijake najkasneje do vključno 5. septembra 2007 in
za študente najkasneje do vključno 3. oktobra 2007. Predlogi, ki bodo prispeli po
razpisnem roku, se bodo šteli za zamujene.
Vloge za dodelitev Zoisove štipendije, ki jih
bodo kandidati oddali po razpisnem roku, se
bodo štele za zamujene, razen a) v primeru,
če je kandidat napoten na izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje v tujino v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, in b) v primerih iz Razpisa
za republiške štipendije.
Pravica do Zoisove štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka izobraževanja. Za Zoisovega štipendista veljajo
določila o vrnitvi štipendije iz razlogov, ki
so navedeni v 44. členu Pravilnika o štipendiranju.
O rešitvi vlog za republiške in Zoisove
štipendije in predlogov za dodelitev Zoisovih
štipendij bodo kandidati pisno obveščeni.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-18911/07
V skladu s 40. členom Pogodbe o ustanovitvi družbe Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., ter sklepa 12. seje Skupščine
Komunale Kranj z dne 30. 5. 2007, direktor
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. kot
prodajalec objavlja:
I. Predmet prodaje je:
Nepremičnina – poslovni objekt, stanovanjska stavba v izmeri 868 m2 in dvorišče
v izmeri 142 m2, v skupni izmeri 1010 m2,
ki predstavlja: spodnjo klet v skupni izmeri 50,02 m2, zgornjo klet v skupni izmeri
115,67 m2, pritličje v skupni izmeri 551,01 m2
in nadstropje v skupni izmeri 402,61 m2 naslovu Koroška cesta 41 v Kranju, stoječa
na zemljišču par. št. 333, vloženo pod vi.
št. 770, k.o. Kranj, za izklicno ceno 376.293
EUR (brez davka na promet nepremičnin in
ostalih pripadajočih dajatev).

Vse stroške postopka, to je davek na
promet nepremičnin in ostale stroške vezane na sklenitev pogodbe, stroške overitve
pri notarju in stroške vpisa nepremičnine v
zemljiško knjigo nosi kupec.
II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki javnega razpisa, bo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v četrtek, 12. 7. 2007, ob 12.
uri v sejni sobi na naslovu Mirka Vadnova
1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na naslov
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, do srede, 11. 7. 2007 do 12. ure, s pripisom »za
sodelovanje na javnem razpisu – Koroška
cesta 41« dostavite naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– pravne osebe dostavijo ID številko za
DDV;
– fizične osebe pa dostavijo davčno številko, fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMSO, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Komunale Kranj d.o.o., da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Komunale Kranj d.o.o. (za katerega zaprosi
najkasneje do petka, 6. 7. 2007 v Gospodarsko računovodski službi),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo
bo dražil na javni dražbi, na TRR št. SI56
07000-0000464429, odprtem pri Gorenjski
banki d.d., z navedbo »Plačilo varščine za
javno dražbo – Koroška cesta 41«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Komunala Kranj zadrži njegovo
kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, TRR št. SI56
07000-0000464429, odprtem pri Gorenjski
banki d.d. v roku določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v
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roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na promet nepremičnin, ter
druge morebitne stroške iz pogodbe, stroške notarja plača in stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob
navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. za nepremičnino, ki je predmet draženja, lahko dvigajo za večkratnik zneska
200 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Vplačana varščina bo neizbranim
dražiteljem vrnjena v roku 8 dni od dneva
dražbe. Dražitelju, ki na dražbi uspe, se
vplačana varščina vračuna v kupnino. Dražitelju, ki ne sklene pogodbe, oziroma neupravičeno odstopi od pogodbe, prodajalec
zadrži že vplačano varščino.
X. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla.
XI. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do torka, 10. 7. 2007 do 12. ure.
XII. Natančnejše podatke o nepremičnini,
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 04/28-11-320,
Simona Zavašnik.
Komunala Kranj d.o.o.
Št. 0068/2007
Ob-18923/07
ŠC PET, Višja strokovna šola, Celjska
ulica 16, Ljubljana, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica
višje strokovne šole za programa
1. Telekomunikacije, za predmetna področja:
– terminalne naprave,
– telekomunikacijska omrežja in storitve II.
2. Poštni promet za predmetna področja:
– logistika,
– mednarodni poštni promet.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje
strokovne šole podeljen za obdobje petih
let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:
1. izobrazbe
– pod točko 1. (Ur. l. RS, št. 81/98, stran
6871 – Odredba o izobrazbi predavateljev
in drugih strokovnih delavcev v programu

za pridobitev višje strokovne izobrazbe telekomunikacije);
– pod točko 2. (Ur. l. RS, št. 84/98, stran
7104 – Odredba o izobrazbi predavateljev
in drugih strokovnih delavcev v programu
za pridobitev višje strokovne izobrazbe poštni promet);
2. delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
3. vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 20/06 – Merila za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naš naslov: ŠC PET, Višja strokovna šola,
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis«. Kandidati/-ke
bodo o izboru obveščeni po končanem
uradnem postopku.
ŠC PET, Višja strokovna šola
Ob-19038/07
Ustanova Fundacija Benko razpisuje v
skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih
za podeljevanje štipendij in drugih sredstev,
štipendije v višini 18.000 EUR.
Pogoji za pridobitev: učenci, dijaki, študentje in podiplomci, ki dosegajo nadpovŠt. 3711-16/2007
Ob-18688/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Žiri (Ur. l. RS, št. 4/05) in Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98, 27/02) ter sprejetega letnega programa športa, objavlja Občina Žiri
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Žiri za leto 2007
Občina Žiri bo v letu 2007 sofinancirala programe športa v skupni višini 70.939,74
EUR iz proračunske postavke 08.1.1.1. – Izvajanje letnega programa športa.
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna 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 športa, vzgoje in
izobraževanja iz Občine Žiri,
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prečne študijske uspehe in s svojim delom
prispevajo k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike.
Kandidati so dolžni predložiti:
– naslov prosilca s kratkim življenjepisom (razvidno mora biti stalno bivališče in
status prosilca),
– kratka predstavitev dela s katerim želi
prispevati k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike,
– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo o
vpisu,
– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih oziroma študijskih obveznostih,
– terminski plan izobraževanja,
– reference dosedanjega dela (COBIS
izpis ali druga dokazila), odločbo o dohodnini, morebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premoženjskem stanju družinskih
članov oziroma prosilca, če je že davčni
zavezanec.
Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo komisija za podeljevanje
štipendij določila štipendiste, ki bodo obveščeni do 15. 9. 2007.
Rok za oddajo vlog je 31. 7. 2007.
Vloge poslati na: Ustanova Fundacija
Benko, Slovenska 15, 9000 Murska Sobota
s pripisom: Prošnja za štipendijo.
Ustanova fundacija Benko
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne
in neprofitne,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih, oziroma da imajo organizacije v svoji
dejavnosti registrirano športno dejavnost in s
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Žiri,
– da imajo društva urejeno evidenco o
članstvu in dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe
zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je
vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da se prijavijo na razpis za dodelitev
sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih
izvajanju letnega programa športa in dostavijo
občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji
programov, doseženih rezultatih in planu aktivnosti za prihodnje leto.
II. V letu 2007 bomo sofinancirali naslednje
programe športa v okvirni višini sredstev:

I. Športna vzgoja otrok in mladine
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v
kakovostni in vrhunski šport
II. Kakovostni šport
III. Vrhunski šport
IV. Športna rekreacija
V. Šport invalidov
VI. Specifične športne panoge
VII. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
VIII. Športne prireditve
IX. Informacijski sistem na področju športa
X. Delovanje športnih društev
rezerva
Skupaj:

Stran

2,0%
12,0%
33,6%

1.418,79 EUR
8.512,77 EUR
23.835,75 EUR

14,5%
3,5%
5,0%
0,4%
4,0%
4,0%
6,0%
5,0%
3,0%
7,0%

10.286,26 EUR
2.482,89 EUR
3.546,99 EUR
283,76 EUR
2.837,59 EUR
2.837,59 EUR
4.256,39 EUR
3.546,99 EUR
2.128,19 EUR
4.965,78 EUR

100,0%

70.939,74 EUR

Stran
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Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine
glede na vsebino in glede na razširjenost in
uspešnost, ki jih vsebuje Pravilnik o merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Žiri.
III. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– obrazec Poročilo o delu športnega kluba/društva oziroma obrazec Poročilo o delu
športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih
otrok,
– plan dela in koledar športnih prireditev
in akcij v društvu oziroma organizaciji,
– koledar oziroma razpored tekmovanj in
ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene s trenerji
in strokovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče
skupine oziroma tekmovalne selekcije v društvu oziroma organizaciji,
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov in program
izobraževanja,
– pogodbe za uporabo in najem športnih
objektov, ki jih uporablja društvo ali klub in
niso v lasti občine,
– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na športnih objektih s popisi
in predračuni ter finančno konstrukcijo za
objekte, katerih lastnik je društvo oziroma
organizacija,
– v primeru, da se na razpis občine prijavljate prvič, pa še: fotokopijo odločbe o registraciji, fotokopijo pravil delovanja društva
oziroma statut.
IV. Rok in način prijave: razpisni obrazci
so na voljo v tajništvu občine in na spletni
strani www.ziri.si. Rok za prijavo na razpis je
do 31. 7. 2007. Svoje prijave z zahtevanimi
podatki in prilogami pošljete na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri.
V. Dodelitev sredstev: pravočasno prispele vloge obravnava štiričlanska strokovna
komisija za šport, ki jo za vodenje postopka
javnega razpisa imenuje župan in jo sestavljajo en predstavnik občinske uprave in trije
predstavniki dejavnosti športa v občini. Komisija pripravi predlog dodelitve sredstev in
ga posreduje županu, ki z izvajalci programov športa sklene pogodbe o sofinanciranju
izvedbe predlaganih programov športa.
Občina Žiri
Št. 610-1/2007
Ob-18689/07
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje in
izbor programov kulture v Občini Žiri (UVG
št. 17/2001), objavlja Občina Žiri
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v
Občini Žiri za leto 2007
1. Občina Žiri bo v letu 2007 sofinancirala programe kulture v skupni višini 31.628
EUR. Predmet javnega razpisa so naslednji
programi kulture:
– dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev
oziroma kulturnih sekcij društev,
– muzejska dejavnost,
– založniška in literarna dejavnost.
2. Pravico do sofinanciranja programov
kulture imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno organizacijsko obliko (Zakon o
društvih, Zakon o zavodih, Zakon o gospodarskih družbah itd.) in katerih sedež oziroma sedež ustanovitelja je v Občini Žiri,
kar se dokazuje s predložitvijo ustreznega
dokumenta (overjena pravila delovanja dru-
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štva, dokazilo o registraciji opravljanja dejavnosti itd.),
– da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulture,
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročilo o realizaciji programov
(obrazec Poročilo o izvajanju kulturne dejavnosti), poslovno poročilo za preteklo leto,
poročilo o doseženih uspehih na občinskih,
regionalnih in državnih tekmovanjih (če se
jih udeležijo), ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
3. Izvajalci programov kulture so lahko
kulturna društva oziroma kulturne sekcije
društev, gospodarske družbe, zasebniki,
javni zavodi s področja kulture, vzgoje in
izobraževanja ter drugi izvajalci, ki so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v
skladu s predpisi. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci z območja Občine Žiri in neprofitni izvajalci, ki so svoje programe izvajali
že v letu 2006.
4. Občina Žiri bo izbrane programe kulture financirala iz proračunskih postavk Proračuna Občine Žiri za leto 2006 v naslednjih
zneskih:
08.2.1.1 – Dejavnost ljubiteljskih kulturnih
društev: 20.778 EUR,
08.2.1.2 – Muzejska dejavnost: 3.756
EUR,
08.2.1.3 – Založniška in literarna dejavnost: 7.094 EUR.
5. Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, katerim je potrebno priložiti
zahtevane priloge. Obrazci so na voljo v tajništvu Občine Žiri ter na spletni strani www.
ziri.si. Rok za oddajo vloge je do 31. 7. 2007.
Vloge oddate po pošti ali osebno v tajništvu
občine.
6. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od zaključka razpisnega
roka. Z izbranimi izvajalci bo župan občine
sklenil pogodbo o izvajanju programov.
Občina Žiri
Št. 4101-37/2007

Ob-18690/07

Razpis
za sofinanciranje društvenih dejavnosti
v Občini Žiri za leto 2007
1. Proračunska sredstva Občine Žiri za
sofinanciranje izvajanja letnih programov
ter enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem
v skladu s Pravilnikom z vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Žiri
(Ur. l. RS, št. 120/05).
2. Skupna višina proračunskih sredstev v
letu 2007 znaša 70.420 EUR in so zajeta na
naslednjih proračunskih postavkah:
– 04.5.1.2 – Turistična društva, v višini
4.173 EUR,
– 04.6.1.3 – Gospodarska združenja, v
višini 835 EUR,
– 08.3.1.01 – Sofinanciranje humanitarnih programov društev, v višini 3.338 EUR,
– 08.3.1.02 – Sofinanciranje socialnih
in zdravstvenih programov društev, v višini
2921 EUR,
– 08.3.1.04 – Sofinanciranje programov
invalidskih društev, v višini 835 EUR,
– 08.3.1.05 – Sofinanciranje programov
raznih stanovskih združenj in religioznih organizacij, v višini 18.835 EUR,

– 08.3.1.06 – Sofinanciranje programov
upokojenskih društev, v višini 2.504 EUR,
– 08.3.1.07 – Sofinanciranje mladinskih,
srednješolskih, študentskih programov, v višini 626 EUR,
– 08.3.1.09 – Veteranske organizacije, v
višini 2.086 EUR,
– 08.3.1.11 – Sofinanciranje prireditev v
kraju, v višini 16.267 EUR,
– 08.3.1.12 – Sofinanciranje programov
društev za promocijo varstva okolja, ekologije, v višini 18.000 EUR.
3. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki
dotacij za naslednje namene:
– humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim
posameznikom),
– socialni programi (vključevanje različnih
marginalnih skupin) in zdravstveni programi
(organizirana terapevtska vadba),
– mladinski, srednješolski, študentski
programi,
– programi za invalide in upokojenski
programi,
– organizacije vojnih veteranov,
– programi turizma in prirejanje množičnih turističnih prireditev v kraju,
– programi za promocijo varstva okolja,
ekologije,
– religiozne organizacije, razna stanovska združenja.
4. Upravičenci do proračunskih sredstev
po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje,
nevladna, neprofitna organizacija, oziroma
drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih dejavnosti, ter
stanovska združenja, ki
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov,
– imajo sedež na območju Občine Žiri
oziroma imajo včlanjene tudi člane občane
Občine Žiri.
5. Na razpis za dodelitev sredstev se prijavite z razpisnim obrazcem, ki je na voljo
v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1, in na
spletni strani www.ziri.si, dodatne informacije
lahko dobite tudi na 04/50-50-717. Prijave
zbiramo do 31. 7. 2007 na vložišču občine.
6. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom, ki bo izdan najkasneje do
30. 9. 2006. Vloge bo pregledala posebna
komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri.
Komisija lahko ob pregledu vlog, prispelih
na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za
programe oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Žiri.
Občina Žiri
Št. 03402-02/2007-2
Ob-18691/07
Občina Komen objavlja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Komen (Ur. l.
RS, št. 33/06), Pravilnikom o sofinanciranju
športa v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 102/01),
Pravilnikom o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen (Ur.
l. RS, št. 19/03), Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen
za izvajanje dejavnosti društev, združenj in
ostalih neprofitnih organizacij (Ur. l. RS, št.
33/06), Sklepom o merilih za vrednotenje
programov, prijavljenih na javni razpis za
sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007 (Ur.
l. RS, št. 53/07), Letnim programom športa
(Ur. l. RS, št. 53/07), Merili, normativi in po-
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goji za izvajanje letnega programa športa v
Občini Komen (Ur. l. RS, št. 53/07), Letnim
programom kulture (Ur. l. RS, št. 53/07),
Merili za vrednotenje kulturnih programov
in projektov iz letnega plana kulture (Ur. l.
RS, št. 53/07), sprejeto Strategijo financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu
in celodnevno izvajajo programe na območju Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen
in Sežana z dne 30. 5. 2007 in Odlokom o
proračunu Občine Komen za leto 2007 (Ur.
l. RS, št. 30/07).
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju družbenih dejavnosti in
turizma v Občini Komen v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov, ki se bodo
izvajali na območju Občine Komen, naslednjih izvajalcev:
A) izvajalcev letnega programa za kulturo
– društev, zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, gospodarskih organizacij, posameznikov kot izvajalcev javnih kulturnih projektov
in drugih pravnih oseb na področju kulture,
B) izvajalcev letnega programa športa –
društev, javnih zavodov in drugih organizacij
(gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju športa), na področju športa,
C) društev, združenj, javnih zavodov in
drugih organizacij na področju humanitarnih,
preventivnih in socialnih dejavnosti,
D) društev, združenj in ostalih neprofitnih
organizacij (veteranske in druge stanovske
organizacije),
E) društev, združenj in drugih organizacij
na področju turizma.
2. Splošni pogoji za prijavo:
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki imajo sedež v Občini Komen,
– izvajalci regijskega značaja, opredeljeni v točki 1., s sedežem izven Občine
Komen, če programe, kateri so opredeljeni v prijavi na razpis, izvajajo na območju
oziroma za območje Občine Komen, so na
podlagi zakonskih predpisov registrirani za
opravljanje dejavnosti za več občin v regiji
na navedenih področjih družbenih dejavnosti, ali so v programe vključeni tudi občani
Občine Komen.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D ali E
je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu
»Prijava na Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti
in turizma v Občini Komen v letu 2007« in ji
priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko transakcijskega
računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Komen, (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2007, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev,
– fotokopijo letnega poročila z bilanco
stanja in izkazom poslovnega izida za leto
2006,
– poročilo o delu v letu 2006,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2006 (le v prime-
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ru sofinanciranja s strani Občine Komen v
letu 2006),
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
Organizacijam, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložile v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Odločbe o registraciji
in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa.
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša:
– za financiranje programov iz letnega programa kulture v skupni višini 37.556
EUR,
– za financiranje programov iz letnega programa športa v skupni višini 29.210
EUR,
– za sofinanciranje ostalih športnih programov in dejavnosti po razpisu v skupni
višini 6.259 EUR,
– za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov proračunska sredstva v skupni višini 4.590 EUR,
– za financiranje programov neprofitnih
izvajalcev s področja humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti v skupni višini
7.929 EUR,
– za sofinanciranje programov s področja
upokojenskih, veteranskih in drugih stanovskih organizacij v skupni višini 3.338 EUR,
– za sofinanciranje turističnih programov
v skupni višini 6.259 EUR.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino
sofinanciranja programov bodo na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen,
kriterijev Pravilnika o sofinanciranju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen, Pravilnika o sofinanciranju športa v
Občini Komen, Pravilnika o sofinanciranju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen, Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih
neprofitnih organizacij, Sklepa o merilih za
vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma v
letu 2007, meril, normativov in pogojev za
izvajanje letnega programa športa v Občini
Komen ter Meril za vrednotenje kulturnih
programov in projektov iz letnega plana
kulture ugotavljale in predlagale strokovne
komisije, ki jih bo v skladu z navedenimi akti
imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi
Sklepa o merilih za vrednotenje programov,
prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007 in pravilnikov
oziroma meril, določenih za posamezna
področja (A, B, C, D, E). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh programov
upoštevale tudi naslednja splošna merila za
izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih
programov:
1
2
3

Merilo
Sedež v občini
Značaj regionalnega društva ali medobčinske zveze društev,
javni zavod pod soustanoviteljstvom Občine Komen s
sedežem izven Občine
Številčnost članov s plačano članarino za tekoče leto

Število točk
20
5
1 točka/5 članov
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6a. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa športa.
Programi izvajalcev letnega programa
športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili, normativi in pogoji za izvajanje
letnega programa športa v Občini Komen,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov izven obveznega izobraževanja,
– udeležba, organizacija in izvedba večjih šolskih športnih tekmovanj,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– množične športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– število kategoriziranih športnikov,
– redni vadbeni programi.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa kulture.
Programi izvajalcev letnega programa
kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu
z merili za vrednotenje kulturnih programov
in projektov iz letnega plana kulture, ki so
priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– organizacija koncertov, predstav in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti.
7. Rok za prijavo: prijava na javni razpis mora prispeti ali osebno v vložišču Občine Komen najkasneje do vključno 27. 7.
2007 do 13. ure ali pa mora biti oddana po
pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti, Komen
86, 6223 Komen do najkasneje do vključno
28. 7. 2007.
8. Vložitev prijave
Prijava na javni razpis mora biti obvezno
vložena na 2 predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami. Razpisna
dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in
merili) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.
komen.si,
– v vložišču Občine Komen v poslovnem
času Občine.
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih
dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka
prijave (A, B,C, D ali E),
– na desni strani naslov Občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne
komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu: strokovne komisije bodo
izbor in vrednotenje prijavljenih programov
izvedle predvidoma v 60 dneh po preteku
razpisa. Vlagatelji bodo o upravičenosti do
sofinanciranja programov obveščeni v petnajstih dneh po obravnavi pristojne strokovne komisije.
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10. Način sofinanciranja: z vlagatelji, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju sofinanciranja izbranih programov, o višini in o
načinu sofinanciranja v letu 2007.
11. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo
imeli:
– društva in njihove zveze,
– druge nevladne organizacije,
– izvajalci letnih programov.
Komisije ne bodo obravnavale prijav:
– ki bodo prispele po roku javnega razpisa,
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev iz 2. točke tega razpisa oziroma, ki jih ne
bo vložila upravičena oseba,
– ki ne bodo opredeljevale programov na
področju ali za področje Občine Komen,
– ki ne bodo opredeljevale programov na
področjih A, B, C, D ali E,
– formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo
dopolnjene v roku 8 dni po prejemu poziva
za dopolnitev.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo
strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega
poziva o dopolnitvi vloge.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
05/731-04-61 pri Vladimiri Gal v času uradnih ur oziroma po elektronski pošti: vladimira.gal@komen.si.
Občina Komen
Št. 441-1/07-135
Ob-18692/07
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje objavlja na podlagi Pravilnika
za sofinanciranje programov na področju
turizma na območju občine Kočevje (Ur. l.
RS, št. 110/02, 6/04) in Odloka o proračunu
Občine Kočevje za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
30/07 in 46/07)
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma na območju Občine
Kočevje za leto 2007
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Kočevje razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma
na območju Občine Kočevje v letu 2007 na
osnovi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma na območju občine
Kočevje (Ur. l. RS, št. 110/02, 6/04).
3. Programi, upravičenci, pogoji in višina sofinanciranja ter upravičeni stroški za
dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so društva,
krajevne skupnosti, šole, pravne osebe s
stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Kočevje, ki se ukvarjajo s turistično
dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na
področju razvoja turizma, razen pri ukrepih,
kjer so upravičenci natančneje določeni.
Programi:
I. Sodelovanje in promocija izdelkov s
področja Občine Kočevje na sejmih in drugih prireditvah izven Občine Kočevje
Namen:
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje in promocije izdelkov domačih
proizvajalcev.
Upravičenci:

– društva, podjetniki posamezniki in gospodarske družbe.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov stojnic na
sejmih in drugih prireditvah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma oziroma imajo obrtno dovoljenje za izdelke domače in umetne
obrti oziroma odločbo Upravne enote Kočevje za opravljanje gostinske dejavnosti v
Občini Kočevje,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
II. Izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe
Namen:
Namen ukrepa je povečati ponudbo promocijskega materiala, ki bo približal ponudbo Občine Kočevje občanom in zunanjim
obiskovalcem.
Višina pomoči:
Do 60% upravičenih stroškov tiskanja
promocijskega gradiva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški izdaje materiala,
– da so registrirani najmanj eno leto –
društva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– izjava s strani občine ustanovljenega
zavoda o upravičenosti izdaje in dogovor o
sodelovanju: razdelitev promocijskega materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
III. Izvajanje programov povezanih z razvojem turizma v Občini Kočevje
Namen:
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
društev, ki s svojimi dejavnostmi prispevajo k turistični ponudbi in promociji Občine
Kočevje.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov izvajanja
dejavnosti društva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva, ki so registrirana najmanj eno
leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– dokazila o plačilu materialnih stroškov,
povezanih z izvajanjem dejavnosti društva.
IV. Predavanja, seminarji, delavnice, prireditve, razstave in predstavljanje kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev
za turistične namene v sodelovanju z drugimi društvi.
Namen:
Namen ukrepa je podpirati izobraževanje, ki ga izvajajo verificirani izvajalci izobraževanj in društva s področja turizma.
Višina pomoči:
Do 60% upravičenih stroškov najema
prostora in predavatelja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora in
predavatelja,
– da so registrirani najmanj eno leto –
društva,
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo
vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,
– odstotek se določi na osnovi razmerja
med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,
– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU)
je maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.
5. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov:
I. Sodelovanje na sejmih – 417,29 EUR
na proračunski postavki 4214009, 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam.
II. Propagandni material – 417,29 EUR
na proračunski postavki 4214009, 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam.
III. Materialni stroški društev povezani
z izvajanjem programa – 5.385,33 EUR na
proračunski postavki 4214009, 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam.
IV. Predavanja, seminarji, delavnice
– 1.500,00 EUR na proračunski postavki
4214009, 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do vključno 30. 9.
2007.
Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Vloge pošljite priporočeno po pošti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, in sicer v zaprti kuverti s
pripisom ''Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– turizem'' in navedbo naslova vlagatelja
prijave.
7. Obravnava vlog
Prosilce nepopolnih vlog bo komisija v
roku 5 dni od odpiranja pisno pozvala, da
jih dopolnijo v roku 8 dni.
Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Za dodatne informacije lahko pokličete
Alojza Vesela na tel. 89-38-210.
Občina Kočevje
Ob-19073/07
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Ur. l. RS, 40/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini
Brežice v letu 2007
I. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v
Občini Brežice za leto 2007.

II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice je 18.778,16
EUR (4.500.000 SIT). Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto
2007 in sicer na postavki: 9601-Projekti-turizem (sofinanciranje programov in projektov
turističnih društev in zvez).
Občina Brežice bo sofinancirala programe aktivnosti turističnih društev in zvez največ do višine 50% celotne vrednosti programa aktivnosti.
Sredstva iz naslova tega razpisa je možno črpati izključno v letu 2007.
III. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost
na območju Občine Brežice, so praviloma
aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih
točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje
k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih
dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka:
organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji,
predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa,
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– izpolnjeni obrazci razpisne dokumentacije,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu v letu 2006,
– pregledna vsebinska predstavitev programa aktivnosti za leto 2007, ki je potrjen
s strani pristojnih organov društva; program
mora biti finančno opredeljen in vsebovati
mora tudi predlog za sofinanciranje,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI. Merila za dodelitev sredstev
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Merila so določena v razpisni dokumentaciji. Sredstva se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih
proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
– do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij,
3. organizacija in izvedba prireditev,
4. promocijske aktivnosti,
5. izobraževanje,
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja
turizma.
Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe:
– do 20% na podlagi projektov,
– do 10% na podlagi članstva,
– do 10% za ostala merila, ki jih določi
komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
VII. Višina sofinanciranja
Določena bo na podlagi izpolnjevanja
meril, ki obravnavajo programe in projekte
društev ter zvez. Pod programi se štejejo
redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali
zveza lahko prijavi poleg programa največ
3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala programe aktivnosti ali projekte turističnih društev
in zvez največ do višine 50% celotne vrednosti programa aktivnosti ali projektov.
Višina sredstev bo opredeljena v sklepu,
ki ga izda direktor občinske uprave.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji:
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Milena
Vranetič, tel. 07/499-06-80.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice ali na spletni strani www.
obcina@brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom
ponudnika ter pripisom »Ne odpiraj – Vloga
na javni razpis za programe aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice«
osebno na vložišče Občine Brežice v času
uradnih ur ali po pošti na naslov: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
X. Odpiranje vlog:
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo
ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem
roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa.
Občina Brežice
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Na podlagi 5. člena statuta Občine Straža (Ur. l. RS, št. 7/07) Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža objavlja
javni anonimni natečaj
za idejno in izvedbeno zasnovo celostne grafične podobe, grba in zastave
Občine Straža
1. Naročnik: Občina Straža.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
in izvedbenega osnutka reprezentančnega
grba občine, izdelava reprezentančne zastave občine in logotipa, ki naj temelji na
grbu.
K sodelovanju vabimo avtorje, ki se
ukvarjajo z grafičnim oblikovanjem in želijo s svojim ustvarjalnim delom prispevati k
idejno ter izvedbeno domišljeni rešitvi reprezentančnega grba, logotipa in zastave
Občine Straža.
Od sodelujočih na natečaju pričakujemo
predloge, ki bodo izpričevali vsebinsko, torej
pomensko prepoznavo Občine Straža (naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti
krajev in prebivalcev na območju Občine
Straža). Ob tem morajo biti predlogi zasnovani v skladu z merili grafičnega oblikovanja
in heraldike.
3. Rok izdelave: natečaj se začne z
dnevom objave v Uradnem listu RS in Dolenjskem listu, ter se zaključi 20. avgusta
2007.
4. Izhodišča, ki naj opredeljujejo vsebinski kontekst nastanka celostne grafične podobe, reprezentančnega grba, logotipa in
zastave Občine Straža je mogoče dobiti takoj po objavi natečaja vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu Občine Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža, po vnaprejšnji pisni
ali telefonski najavi (tel./faks 07/30-83-696),
najkasneje do 13. 7. 2007.
5. Vse prispele predloge bo obravnavala
posebna komisija in pri tem kot merila za
izbor upoštevala smernice iz druge točke
tega razpisa ocenjevala pa bo na podlagi
določenih kriterijev.
Naročnik bo odkupil eno idejno rešitev, ki
bo po oceni komisije prejela najvišje število
točk in katero bo potrdil tudi občinski svet.
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe za izključni prenos vseh materialnih
avtorskih pravic iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah na grbu, logotipu in
zastavi z avtorja na naročnika, za uporabo
v Sloveniji in v tujini, za ves čas trajanja avtorske pravice, za uporabo v tiskani in elektronski obliki. Za prenos materialnih avtorskih pravic na navedenih stvaritvah, za vse
izvedene storitve v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila in za sodelovanje
izbranih ponudnikov z izbranim izvajalcem
produkcije posameznih aplikacij in za sodelovanje z naročnikom za pripravo razpisne
dokumentacije za postopek izbire izvajalca
za izdelavo aplikacij bo naročnik izbranemu
ponudnik izplačal nadomestilo v višini 1.500
EUR brez DDV, v kar so vključene že vse
morebitne dajatve ponudnika. Drugo in tretje
izbrano rešitev pa bo odkupila vsako za 300
EUR neto. Naročnik ostalim ponudnikom, ki
bodo prav tako oddali ponudbo, ne bo povrnil materialnih stroškov.
Izbrani predlog bo predstavljal osnovo
za izdelavo celostne grafične podobe, reprezentančnega grba, logotipa in zastave
Občine Straža.
6. Natečajna dela dostavite do vključno
20. 8. 2007, na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7. Ker je natečaj anonimen, morajo ponudniki svojo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako “Anonimni javni natečaj – Grb
Občine Straža”, na kateri ni nobenih oznak,
na podlagi katerih bi naročnik lahko razbral
identiteto ponudnika. Ovojnice, na katerih bo
razvidna identiteta ponudnika, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
Ponudba mora vsebovati dve notranji zaprti ovojnici, označeni s številkama 1 in 2, v
levem zgornjem kotu na zunanji strani ovojnice pa morata biti opremljeni s štirimestno
šifro ponudnika. Tako je zagotovljena anonimnost ponudnikov.
Ovojnica označena s št. 1 in šifro ponudnika, mora vsebovati pravilno izpolnjena,
podpisana in žigosana obrazca prijava in
izjava, katera se dobita pri naročniku.
Ovojnica, označena s št. 2 in šifro ponudnika, mora vsebovati idejno rešitev grba, logotipa in zastave, ki je predmet tega natečaja. Sama idejna rešitev mora biti na vidnem
mestu (zgornji levi kot) označena s štirimestno šifro ponudnika. Na ovojnici ne sme biti
nobenih vidnih oznak identitete ponudnika,
prav tako njegova identiteta ne sme biti razvidna iz vsebine ovojnice. Vsebina ovojnice
št. 2 bo predana strokovni komisiji.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 22. 8.
2007 ob 9. uri v prostorih Občine Straža, Ulica talcev 9, 851 Straža, v sejni sobi občinske
uprave. Vse ovojnice, označene s št. 1, bodo
do odločitve strokovne komisije shranjene pri
županu. Župan, ki ni član strokovne komisije,
bo na podlagi poročila strokovne komisije o
ocenjevanju odprl kuverte, označene s številko 1. Po odločitvi strokovne komisije in na
podlagi izdelanega vrstnega reda ponudnikov bo naročnik izbranega ponudnika pozval
k podpisu pogodbe, neizbrane ponudnike pa
obvestil o izbiri. Ponudniki bodo obveščeni
o izidu najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od predloženih idejnih rešitev
in ne sklene pogodbe o odkupu materialnih
avtorskih pravic z nobenim od ponudnikov,
če ponujene idejne rešitve ne bodo prejele
vsaj 30 točk.
10. Po zaključenem postopku anonimnega javnega natečaja bo naročnik ponudnikom na njihovo izrecno željo vrnil vzorce
predloženih idejnih rešitev grba, logotipa in
zastave, sam pa ohranil kopije oziroma fotografije le teh.
Občina Straža
Ob-19250/07
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Ur. l. RS, 40/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini
Brežice v letu 2007
I. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v
Občini Brežice za leto 2007.
II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev
in zvez v Občini Brežice je 18.778,16 EUR
(4.500.000 SIT). Sredstva so zagotovljena
v proračunu Občine Brežice za leto 2007,
in sicer na postavki: 9601-Projekti-turizem
(sofinanciranje programov in projektov turističnih društev in zvez).
Občina Brežice bo sofinancirala programe aktivnosti turističnih društev in zvez naj-

več do višine 50% celotne vrednosti programa aktivnosti.
Sredstva iz naslova tega razpisa je možno črpati izključno v letu 2007.
III. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost na območju Občine Brežice, so
praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma
in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala:
zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih
točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje
k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih
dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka:
organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji,
predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa,
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija:
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– Izpolnjeni obrazci razpisne dokumentacije,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu v letu 2006,
– pregledna vsebinska predstavitev programa aktivnosti za leto 2007, ki je potrjena
s strani pristojnih organov društva; program
mora biti finančno opredeljen in vsebovati
mora tudi predlog za sofinanciranje,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisni dokumentaciji. Sredstva se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih
proračunskih sredstev.
Razpoložljiva
sredstva
se
delijo
v
naslednjem
razmerju:
– do 60% na podlagi predloženega letnega
programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij
3. organizacija in izvedba prireditev
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4. promocijske aktivnosti
5. izobraževanje
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih za vzpodbujanje
razvoja turizma.
Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe
– do 20% na podlagi projektov,
– do 10% na podlagi članstva,
– do 10% za ostala merila, ki jih določi
komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
VII. Višina sofinanciranja
Določena bo na podlagi izpolnjevanja
meril, ki obravnavajo programe in projekte
društev ter zvez. Pod programi se štejejo
redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali
zveza lahko prijavi poleg programa največ
3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala programe aktivnosti ali projekte turističnih društev
in zvez največ do višine 50% celotne vrednosti programa aktivnosti ali projektov.
Opredeljena bo v sklepu, ki ga izda direktor občinske uprave.
XIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji:
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Milena
Vranetič, tel. 07/499-06-80.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice ali na spletni strani www.
obcina@brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave:
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom ponudnika ter pripisom »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za programe
aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice« osebno na vložišče Občine
Brežice v času uradnih ur ali po pošti na
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, v roku 30 dni po objavi v
Ur. l. RS.
Občina Brežice
Ob-19309/07
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS,
št. 23/05, UPB2) in 7. člena Statuta Občine
Tišina (Ur. l. RS, št. 38/07) Občina Tišina,
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na območju
Občine Tišina
1. Naročnik (koncedent): Občina Tišina
2. Predmet in območja na katerem bodo
podeljene koncesije:
V primarni zdravstveni dejavnosti, in sicer:
- v osnovni zdravstveni dejavnosti in
- v zobozdravstveni dejavnosti na območju Občine Tišina.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije: pričetek najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se sklepa za nedoločen čas.
4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
podelitev koncesije, če so fizične osebe:

1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64.
in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti,
2. da ni v delovnem razmerju (pridobi
potrdilo, da je nezaposlen oziroma od delodajalca, kdaj mu poteče odpovedni rok); ta
pogoj mora biti izpolnjen ob začetku izvajanja koncesije,
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišče prepovedalo opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica,
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre,
5. da pridobi mnenje Zdravniške zbornice Slovenije.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi),
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanja pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti, velja za izvajalca dejavnosti
pri pravni osebi),
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi),
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre,
5. da pridobi mnenje Zdravniške zbornice Slovenije.
6. Kriteriji in merila za izbiro:
- opravljena specializacija na prijavljenem področju: 25 točk;
- dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 10 točk;
- zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti v obdobju 2002-2006: maksimalno
število točk 5 (za vsako leto 1 točka)
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge:
Ne glede na način dostave morajo vloge
prispeti na naslov: Občina Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina, do 25. 7. 2007 do 11. ure.
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
- vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije
»predmet razpisa« (osnovna ali zobozdravstvena dejavnost),
- naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina,
- naslov ponudnika na hrbtni strani.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: ponudniki bodo obveščeni
v 15 dneh po prejemu vse, v 42. členu
Zakona o zdravstveni dejavnosti prejete
zahtevane dokumentacije. V roku 15 dni
po dokončnosti upravne odločbe bo občina s koncesionarjem sklenila pogodbo o
koncesiji.
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine www.tisina.si
ali v tajništvu občine Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
Občina Tišina
Ob-19311/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 73/03) in Odloka o
proračunu Občine Trebnje za leto 2007 (Ur.
l. RS, št. 53/07), objavlja Občina Trebnje
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javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Trebnje za leto 2007
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Trebnje za leto 2007, z
naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka.
2. Upravičenci po tem razpisu za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Trebnje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
3. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev, znaša 12.500 €.
4. Merila za dodeljevanje sredstev
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1, točkujejo.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
a) Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena do
15 točk,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma do 15 točk,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja do
10 točk,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena do 20 točk,
– aktivnosti za zagotavljaje turističnega
podmladka do 10 točk.
b) Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov do 10 točk,
– nad petdeset članov do 15 točk.
c) Drugo – izobraževanje članov društva
do 5 točk.
5. Rok za vložitev vlog: najkasneje do
15. 8. 2007.
6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje
programov turističnih društev«, ki ga dobijo
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje ali na internetni strani
Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih, skupaj s prilogami iz razpisa
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.

Stran

5184 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

8. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
9. Oddelek za gospodarstvo Občine
Trebnje najkasneje v 15 dneh po zaključku
razpisa pripravi predlog izbora programov
turističnih dejavnosti, ki ga posreduje županu v odločitev.
10. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana najkasneje v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
11. Javni razpis se objavi v Ur. l. RS in na
spletni strani občine Trebnje – http://www.
trebnje.si/, kjer je objavljena tudi razpisna
dokumentacija.
Občina Trebnje
Ob-19312/07
Na podlagi 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje
(Ur. l. RS, št. 49/02) in Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
53/07), objavlja Občina Trebnje
javni razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v Občini Trebnje za
leto 2007
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje, v skupni višini 25.038 €, ki se bodo
uporabila za naslednje namene:
– graditev, nakup zemljišča, zgradb in
opreme – osnovnih sredstev,
– investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega
podjetja,
– spremembe proizvodnega procesa ali
proizvoda in investicije v osnovna sredstva
podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je
prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo
delovati.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine
Trebnje. Investicije, ki so predmet spodbud,
morajo ostati v Občini Trebnje še najmanj
pet let po prejemu pomoči.
2. V skladu s tem razpisom se pomoč
dodeljuje po pravilu »de minimis«. Skupna
pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu
koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v
sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto
za področje predelave in trženja v katerem
koli obdobju treh proračunskih let (2. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o upo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rabi 87. in 88. člena Pogodbe pri pomoči
»de minimis«).
3. Do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi ES in
podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne
morejo biti namenjene za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
4. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki morajo izpolnjevati pogoje Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04). Pri podjetnikih posameznikih se ti
pogoji smiselno upoštevajo.
Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel
tisti prosilec, ki v zadnjih treh letih ni prejel
subvencije.
5. Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški
nakupa patentov, licenc),
– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delovanja
stojnice na sejmih in razstavah (samo za
prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi).
6. Prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obrestne mere za posojila, katerih vrednost
naložbe ne presega 40 mio SIT, ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in ustrezajo
namenom iz pravilnika, z rokom vračanja
največ 5 let.
Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala za kreditne pogodbe, sklenjene v tekočem letu, v enkratnem znesku direktno
na račun prejemnika subvencije, ta pa je
dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila
kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas
odplačevanja kredita.
7. Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, glede na sprejeta
sredstva v proračunu in število prosilcev.
Višina subvencije se določi na podlagi
amortizacijskega načrta.
8. Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna
posojila, ki ne presegajo 30% predračunske
vrednosti investicije prosilca. Prosilec mora
podati izjavo, da ima najmanj 30% zagotovljenih lastnih sredstev in druge vire za

preostali znesek investicije.
9. Rok za vložitev vlog: do 10. 9. 2007.
Občina izplačuje upravičencem sredstva
samo do skupne vrednosti razpisa. Če se v
prvem roku izkoristijo vsa sredstva, se vloge
v naslednjem roku ne obravnavajo. Kolikor
vloge v naslednjih rokih sredstva prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
10. Prosilec odda vlogo na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
in sicer na predpisanem obrazcu »Vloga
za subvencioniranje obrestne mere«, ki ga
prejme na Oddelku za gospodarstvo Občine
Trebnje.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih. Razpis in obrazci so na voljo tudi
na spletni strani Občine Trebnje – http://
www.trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
11. Obrazcu »Vloga za subvencioniranje
obrestne mere« mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– Investicijski program ali poslovni načrt.
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe – izkaz
poslovnega izida in bilanco stanja za leto
2006,
– za samostojne podjetnike – odločbo
DURS-a za leto 2006, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2006,
– za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register,
– za samostojne podjetnike fotokopijo
priglasitvenega lista,
– za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja,
– sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o
odobritvi posojila,
– Amortizacijski načrt.
– Dokazila glede na namen posojila:
– pri gradnji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje,
– pri nakupu opreme: račun ali predračun,
– pri nakupu osnovnih sredstev (poslovnih prostorov, zemljišč): kupoprodajno
pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitvi
kupoprodajne pogodbe.
12. Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh po
sprejemu na občinskem svetu.
Občina Trebnje
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Javne dražbe
Ob-19337/07
Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin za
Dom upokojencev Nova Gorica, objavljeni v
Ur. l. RS, št. 53 z dne 15. 6. 2007, se spremeni tretja točka in se pravilno glasi:
3. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A. Zemljišče s parc št. 324/14, k.o. Vogrsko: gozd v izmeri 919,00 m2.
Zemljišče s parc št. 557/1, k.o. Vogrsko:
gozd v izmeri 2363,00 m2.
Zemljišče s parc št. 998/4, k.o. Vogrsko: travnik v izmeri 2250,00 m2, sadovnjak v izmeri 600,00 m2, vinograd v izmeri
520,00 m2.
Zemljišče s parc. št. 196.S, k.o. Vogrsko:
stavbišče v izmeri 395,00 m2.
Cena skupaj: 132.614,87 EUR.
Predmet prodaje je celota po načelu »videno kupljeno«.
Dom upokojencev Nova Gorica
Št. 350-79/2003 (1713-05)
Ob-18879/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05) objavlja
javno dražbo
za prodajo sedmih parkirnih mest v
Zupančičevi jami v Ljubljani
1. Predmet prodaje
Sedem parkirnih mest v Zupančičevi jami
v Ljubljani, in sicer:
– parkirno mesto št. 108 v 1. kleti Kare
1, Štihova 19, zk. vl. št. 3798/139, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 22 v 1. kleti, Štihova
20, zk. vl. št. 3791/51, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 116 v 1. kleti, Štihova 20, zk. vl. št. 3791/147, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 50 v 1. kleti, Štihova
7, zk. vl. št. 3752/205, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 84 v 1. kleti, Štihova
7, zk. vl. št. 3752/240, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 127 v 1. kleti Kare
1, Štihova 19, zk. vl. št. 3798/158, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 100 v 1. kleti, Štihova 20, zk. vl. št. 3791/131, k.o. Bežigrad.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za notranje zadeve.
Prodaja se vsako parkirno mesto posebej.
2. Izklicna cena: izklicna cena za posamezno parkirno mesto je 7.800,00 EUR.
Najnižji znesek zvišanja je 20 EUR.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga prodajalec izstavi po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

5. Kavcija
Ponudniki morajo do 13. 7. 2007 do 15.
ure vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 780,00 EUR.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848000007.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV,
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavita.
7. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč
po predhodnem dogovoru z Mojco Pleško
Grah, tel. 01/514-71-74.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 17. 7. 2007 ob 9.
uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, medetaža.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-18912/07
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo zasedene samske sobe
1. Naziv in sedež prodajalca: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.
2. Predmet prodaje: zasedena samska
soba v izmeri 13,44 m2, št. 319, ki se nahaja na III. nadstropju stanovanjske stavbe,
Samskega doma na Zakotnikovi ulici 1 v
Ljubljani.

3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za predmet prodaje
je 20.000 EUR; najnižji znesek višanja je
100 EUR.
Na javni dražbi za predmet prodaje bo
uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Izklicna cena za predmet prodaje ne
vsebuje zakonsko določenega davka (davka
na prodajo nepremičnin, oziroma davka na
dodano vrednost). Prodajalec plača stroške
overitve pogodbe. Morebitne ostale stroške
povezane s prodajo in s prenosom lastninske pravice pa plača kupec.
Nepremičnina se odproda v celoti po
sistemu videno-kupljeno, zato kupec nima
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na
nepremičnini.
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30
dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, odprt pri NLB št.
02924-0017425656, sklic: javna dražba
samska soba.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe
za predmet prodaje. Prodajna pogodba je
avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne
plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 5. 7. 2006 ob 11. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Termoelektrarne Toplarne
Ljubljana.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje 30 minut
pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo ter priložiti:
– original potrdilo o vplačani kavciji ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije);
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in pooblastilo zakonitega zastopnika;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji
(potrdilo o državljanstvu za fizične osebe in
potrdilo o registraciji za pravne osebe);
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko.
Dražba nepremičnine bo javna in bo potekala v slovenskem jeziku.
9. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom
o plačani kavciji, v višini 10% izklicne cene,
ki jo nakažejo na transakcijski račun Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, odprt pri NLB
št. 02924-0017425656, namen plačila: kavcija za javno dražbo samska soba.
Vplačana kavcija se všteje dražitelju, ki
je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne v roku 8 dni
po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem
znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 9. ure.
10. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
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11. Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Izbrani dražitelj
mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 7 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v
navedenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot
skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se kavcija zadrži, pogodba
pa razdre.
Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem samske sobe in ogled sobe interesenti
dobijo oziroma dogovorijo s kontaktno osebo na tel. 01/587-52-05.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-19039/07
Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ulica 39,
1330 Kočevje, 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 sredo, 11. 7. 2007, ob 8. uri na
sedežu Gozdarstva Grča, d.d., Rožna ulica
39, 1330 Kočevje, v prvem nadstropju, pisarna št. 201, za prodajo naslednjega blaga
– gozdnih lesnih sortimentov, v nadaljevanju
GLS:
Okrogli les smreke/jelke v lubju v skupni
količini 1.146,96 m3 in okrogel les listavcev
bukve, hrasta, plemenitih listavcev v skupni količini 722,95 m3 oziroma vsega skupaj
1.869,91 m3 GLS.
1. Vsi GLS kakovostnega razreda so razvrščeni v pogodbeno (SKZG RS) dogovorjene standarde in na čelu hloda označeni
s signirno ploščico bele barve (SKZG – G.
GRČA), pri čemer je kodni zapis prenesen
na dobavnico s potrebnimi parametri (dolžina, premer, m3, klasa, vrsta GLS). Obli
GLS kakovostnega razreda drv, celuloze,
itd., so količinsko ocenjeni in se bo njihova
količina ob prevzemu kupca uradno tehtala
(m3 = 1 tona).
2. Vse GLS si lahko interesenti ogledajo na začasnih skladiščih koncesionarja na
dvanajstih lokacijah GO Rog, GO Mozelj in
GO Ribnica, po predhodnem dogovoru na
tel. 01/89-53-331 (Vilhar, Kapš), kjer dobite
tudi druge podrobnejše informacije.
3. Izklicna cena za 1.869,91 m3 oziroma
ton GLS je 65.656,84 EUR brez DDV. Blago
– GLS se prodaja kot celota.
4. Na dražbi lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je
zavezanec za DDV.
Tuje pravne ali fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu
predložiti potrdilo, da so zavezanci za DDV
v svoji državi.
5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom »Javna dražba – ne odpiraj« na
naslov: Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ul. 39,
1330 Kočevje. Rok za predložitev ponudb je
torek, 10. 7. 2007, do 10. ure.
V ponudbi naj bo navedena cena ter potrdilo, kolikor ste zavezanec za DDV.
Pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva javne dražbe.
Fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta,
samostojni podjetniki pa priglasitveni list.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
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20% od izklicne cene na TRR prodajalca
št. 02320-0015889381 pri NLB, d.d., Podružnica Kočevje, ter dokazilo o vplačilu
v originalu predložiti najkasneje do 10. 7.
2007 do 10. ure na Gozdarstvo GRČA, d.d.,
Rožna ul. 39, 1330 Kočevje (Ada Beljan, tel.
01/89-53-331).
7. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo pred dražbo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. Komisija prodajalca bo vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihovih pooblaščencev
identificirala na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu prispetja
oziroma predložitve. Kolikor kavcija ne bo
poravnana ali bo ponudba nepravilna, je komisija ne bo upoštevala. Kriterij za najboljšo
ponudbo je izključno najvišja cena.
V primeru dveh enakih cen bo komisija
izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo
vsaka nova izklicna cena višja za 5% od
zadnje najvišje ponujene cene.
Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi zadnjo
najvišjo ponudbo.
Ugovor proti dražitvenemu postopku je
možno podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe.
Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem sodišču.
9. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo,
pa neobrestovano vrne najkasneje v 8 dneh
od dneva dražbe na njegov TRR. Udeležencu javne dražbe, ki javno dražbo zapusti
pred njenim zaključkom, ali kupcu, ki ni plačal kupnine, se kavcija ne vrne.
10. Prodaja GLS na javni dražbi se opravi po sistemu videno – kupljeno in ni možnosti kasnejšega uveljavljanja reklamacij.
11. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku pet dni po javni dražbi. Pogodbo ponudniku predloži prodajalec.
Če pogodba iz razloga na strani ponudnika
ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži
kavcijo.
12. Razlika kupnine mora biti plačana
najkasneje v roku deset dni od dneva javne dražbe na TRR št. 02320-0015889381
in GLS odpeljani iz začasnih skladišč v 10
dneh po plačilu celotne kupnine.
13. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
Gozdarstvo Grča, d.d.
Št. 36/07
Ob-19197/07
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled objavlja na
osnovi 9. 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 soboto 7. 7. 2007, ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220
Bled, za prodajo naslednjega blaga:
– okrogel les smreke/jelke v lubju v skupni količini 410,03 m3, od tega hlodovine C
klase 246,60 m3, hlodovine D klase 59,43 m3
ter celuloznega lesa 104,00 m3.
1. Hlodovina C in D klase je razvrščena
v klase na osnovi slovenskega standarda za
hlode iglavcev (Standard SIST 1014:1998).
2. Vsak kos hlodovine je označen s
ploščico, katere številka je s pripadajočim

premerom, dolžino in kubaturo vpisana v
prevzemnico. Po predhodnem dogovoru si
lahko vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Marko Matjašič, tel.
04/575-00-00).
3. Izklicna cena za 410,03 m3 okroglega
lesa je 21.752 EUR in vsebuje 20% DDV.
Blago se prodaja kot celota.
4. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali
fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV,
morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila,
da so zavezanci za DDV v svoji državi.
5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom Ne odpiraj – javna dražba prodajalcu na naslov: GG, gozdno gospodarstvo
Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled.
Rok za predložitev ponudb je najkasneje do
6. 7. 2007 do 12. ure. V ponudbi dražitelji
navedejo ponujeno ceno ter v kolikor so
zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva dražbe. V primeru, da se
prijavi fizična oseba, predloži potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta
oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca št.
07000-0000004649 pri Gorenjski banki d.d.
ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti
najkasneje do 6. 7. 2007 do 12. ure na GG
Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled
(Majda Režek, tel: 04/575-00-00).
7. 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.
8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal
kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova
ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so
prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni
kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za
najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V
primeru, da dva ponudnika ponudita enako
ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek višanja 5% od izklicne cene. Javna dražba je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor
proti dražbenem postopku je možno podati,
dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
Odločitev komisije je dokončna in se lahko
izpodbija na pristojnem sodišču.
9. 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.
10. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
11. 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
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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.
12. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
GG, gozdno gospodarstvo Bled d.d.
Št. 10/2007
Ob-19253/07
Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova, objavlja
na podlagi določil Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01. 30/02
in 56/02) ter v skladu z določili Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občine (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Sveta KS
Dobova za dne 30. 9. 2004 in 29. 3. 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organiziranja javne
dražbe: Krajevna skupnost Dobova, Ulica
Bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova; tel.
07/496-70-14.
2. Opis predmeta:
2.1 Prodajajo se naslednje nepremičnine:
2.1.1. stanovanje – v izmeri 74,86 m2 – je
v III. etaži (mansardi) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica Bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež.
Izklicna cena 30.606,43 EUR.
2.1.2. stanovanje – v izmeri 85,76 m2 – je
v III. etaži (mansardi) – poslovno stanovanjskega objekta v Dobovi, Ulica Bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež.
Izklicna cena 35.062,88 EUR.
2.1.3. poslovni prostor- ordinacija – v izmeri 67,71 m2 – je v II. etaži (1. nadstropje)
– poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica B. Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1
k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 39.547,37
EUR.
2.1.4. poslovni prostor – pisarna – v izmeri 58,53 m2 – je v II. etaži (1. nadstropje)
– poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica B. Gerjovičev 57, parc. št. 1097
k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 34.185,61
EUR.
2.1.5. poslovni prostor – pisarna – v izmeri 46,94 m2 – je v I. etaži (pritličje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica
B. Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki
Obrež. Izklicna cena je 32.899,48 EUR.
2.1.6. poslovni prostor – ordinacija – v
izmeri 102,66 m2 – je v I. etaži (pritličje)
– parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna
cena je 71.950,20 EUR.
2.2. Nepremičnine pod tč. 2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. in 2.1.6. so proste bremena in stvari.
2.3. Nepremičninam pod tč. 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. in 2.1.6. pripada
tudi 1/6 skupnih prostorov, naprav navedenih v zemljiškoknjižnem predlogu za vpis
etažne lastnine z dne 8. 6. 2007 pod ident.
št. 7 (stopnišče, hodnik, kurilnica v etaži 1
– 3) – t.j. 10,40 m2 – v objektu ulica Bratov
Gerjovičev 57, Dobova.
Zraven tega pa nepremičninam pod tč.
2.1.3., 2.1.4. in 2.1.5 pripada še 1/3 skupnih
prostorov, naprav navedenih v zemljiško
knjižnem predlogu za vpis etažne lastnine z
dne 8. 6. 2007 pod ident. št 8. (WC, hodnik
v 2. etaži) – tj. 6,46 m2 – v objektu Ulica Bratov Gerjovičev 57, Dobova.

2.4. Za nepremičnine pod tč. 2.1.1.,
2.1.2, 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. in 2.1.6 je bil dne
11. 6. 2007 vložen zemljiškoknjižni predlog
za vpis etažne lastnine pri Okrajnem sodišču v Brežicah.
2.5. Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 200 EUR.
3. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent
(domača pravna ali fizična oseba, državljan
EU ali pravna oseba s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako, da najkasneje eno
uro pred začetkom javne dražbe, na sedežu KS Dobova, Ulica Bratov Gerjovičev
48, 8257 Dobova, prijavi svojo udeležbo in
predloži naslednja dokazila:
– originalno potrdilo o plačani varščini
in celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležence na javni dražbi,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (tuji državljani oziroma tuje
pravne osebe).
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti:
– osebni ali kateri drugi identifikacijski
dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP
Krško št.: 01209- 6450785394 z navedbo
»Varščina za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
5. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnine se prodajajo posamezno. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
– 2% davek na promet nepremičnin, druge dajatve, pripravljalne stroške, stroške notarja in stroške v zvezi z prenosom lastništva
plača kupec (v izklicni ceni niso zajeti).
– Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Javno dražbo bo vodila Komisija za plan
Krajevne skupnosti Dobova.
6. Sklenitev prodajne pogodbe:
– Pogodba se sklene najpozneje v 8
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v navedenem roku ne
podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani,
Krajevna skupnost zdrži njegovo varščino.
– Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti v roku 8 dni, se šteje, da od ponudbe
odstopa, in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali
del varščine pa obdrži Krajevna skupnost
Dobova.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dol-
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govanega zneska po pogodbi, se v roku 8 dni
po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo
najvišjo ceno na javni dražbi. Zanj pa veljajo
enaki pogoji kot za prvega dražitelja.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško št.:
01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.1. tega razpisa.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba je razpisana za dan 25. 7. 2007, s
pričetkom ob 13. uri in bo potekala v prostorih Krajevne skupnosti Dobova, Ulica Bratov
Gerjovičev 48, 8257 Dobova.
9. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 07/496-70-14 (g. Proselc, g. Boranič),
07/499-31-60 ali 041/671-359 (g. Kotnik).
Ogled nepremičnin je možen ob predhodnem dogovoru.
Krajevna skupnost Dobova
Ob-18828/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 62/99,
40/01, 75/03 in 127/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne
23. 4. 2007, Občina Črna na Koroškem s
sedežem v Črni na Koroškem, Center 101
razpisuje
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, 9. 7. 2007, ob 11.
uri v prostorih Občine Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, sejna
soba, 2. nadstropje, za prodajo naslednje
nepremičnine:
1. Nepremičnina, v naravi tri sobno stanovanje na naslovu Rudarjevo 23A, Črna
na Koroškem, s koristno površino 77,74 m2,
stoječa na par. št. 61/21, 62/24 in 69/3 k.
o. Črna, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah ter zemljišču, za
izklicno ceno 44.379,62 EUR.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene za nepremičnino na parc. št.
61/21, 62/24 in 69/3 k.o. Črna znaša 400
EUR.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za
omenjeno nepremičnino.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Varščino je potrebno plačati pred javno
dražbo na transakcijski račun Občine Črna
na Koroškem 01216-0100010176, celotno
preostalo kupnino pa mora dražitelj plačati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup stanovanja znaša
10% od vrednosti stanovanja.
2. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj
nastopa pri nakupu stanovanja za katerega
je plačal varščino. V primeru, da dražitelj z
nakupom uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v kupnino.
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3. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, iz katerega bo razvidno, da imajo
sedež na območju Republike Slovenije in
fizične osebe s potrdilom, da so državljani
Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
4. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine
je bistveni element pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine se pogodba šteje
za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiško
knjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa
bo podan zemljiškoknjižni predlog.
5. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo po tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Ob-18829/07
Svet šole, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Štrancarjeva 8, 5270 Ajdovščina, razpisuje delovno mesto
ravnatelja glasbene šole.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati zakonske pogoje skladno z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo in Ur.
l. RS, št. 129/06).
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2007.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o ustreznosti,
programom vodenja zavoda ter kratkim življenjepisom se pošlje s priporočeno pošiljko
na naslov:
Glasbena šola Vinka Vodopivca, Štrancarjeva 8, 5270 Ajdovščina; s pripisom »za
javni razpis«.
Rok za oddajo vlog je 3. 7. 2007 (velja
poštni žig). Upoštevane bodo samo popolne
in pravočasno prispele vloge.
Kandidati, ki ustrezajo pogojem, bodo
vabljeni, da predstavijo svojo vizijo vodenja
šole učiteljskemu zboru in Svetu staršev.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Glasbena šola Vinka Vodopivca
Ajdovščina
Št. 110-17/2007
Ob-18830/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
Svetovalec za premoženjsko pravne
zadeve, ki se bo izvajal v nazivu svetovalec
II ali svetovalec I v Režijskem obratu Občinske uprave Občine Vrhnika.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– aktivno znanje enega tujega uradnega
jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06).
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidni stopnja in smer ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o imenovanju v uradniški
naziv (kolikor jo kandidat ima),
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil),
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Prav tako lahko kandidira za delovno
mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravila najkasneje v
treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami najkasneje do 9. 7.
2007 na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika s pripisom »Javni natečaj – svetovalec« ali po e-mailu:
»maja.gnidovec@vrhnika.si«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Poloni Gabrovšek, na tel.: 01/755-54-28.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Obravnavane bodo samo popolne prijave.
Občina Vrhnika
Št. 07-2/11
Ob-18831/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje dve prosti delovni mesti,
in sicer:
I. Samostojni strokovni svetovalec
– pripravnik za multimedijsko dejavnost
na Območni izpostavi Črnomelj m/ž.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo družboslovne, ekonomske ali sorodne
smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas za dobo enega leta, s polnim delovnim
časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS.
II. Samostojni strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost na Območni izpostavi Trebnje m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo družboslovne, ekonomske ali sorodne
smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-18863/07
Razpisna komisija, ki jo je imenoval
Nadzorni svet Komune, javno komunalnega podjetja Beltinci d.o.o., Mladinska ulica
2, 9231 Beltinci, objavlja na podlagi določil
Statuta podjetja razpis za delovno mesto
direktorja Komune, javno komunalnega podjetja Beltinci d.o.o.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– državljanstvo RS,
– predložitev programa poslovanja podjetja za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 4 leta.
K prijavi je potrebno poleg programa
poslovanja podjetja predložiti še naslednja
dokazila:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– dokazila o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih,
– potrdilo pristojnega organa o nekaznovanju kandidata in potrdilo o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdili na
smeta biti starejši od 1 meseca).
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj in programom poslovanja podjetja kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231
Beltinci, s pripisom »ne odpiraj – razpis za
direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
zakonsko določenem roku.
Komuna, javno komunalno podjetje
Beltinci d.o.o.
Razpisna komisija
Št. 119
Ob-18913/07
Svet zavoda, Šolski center Ljubljana,
Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Splošne in
strokovne gimnazije.
Kandidat/-ka mora za imenovanje za
funkcijo ravnatelja/-ice Splošne in strokovne gimnazije izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 11. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda, dosedanje delovne izkušnje) pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Šolskega centra Ljubljana,
Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za
razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Šolski center Ljubljana
Ob-18914/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta na
položaju
tajnika občinske uprave.
Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v
nazivu sekretar.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– organiziranje in vodenje občinske
uprave,
– vodenje županstva ter koordinacija
dela med organizacijskimi enotami,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev idr. najzahtevnejših gradiv,
– skrb za razvoj organizacije,
– skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
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– koordinacija izvajanja upravnih, strokovnih idr. nalog ter zagotavljanje kontinuitete dela občinske uprave,
– vodenje in odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji in vodenje upravnih
postopkov na drugi stopnji,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
upravnih in strokovnih nalog.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju: ZJU) morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba pravne, upravne ali ekonomske
smeri s specializacijo ali magisterijem,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj
oziroma tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe,
vključno s pripravništvom 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 se oseba prijavlja, pri
čemer se upoštevata čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire
na razpisano delovno mesto navedeni izpit
opravili najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost
odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje poznavanje dela z računalnikom.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede,
poleg formalne izobrazbe, tudi druga znanja
in veščine,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. opis oziroma vizijo vodenja občinske
uprave s ciljem boljše učinkovitosti in racionalizacije obveznih nalog občine,
5. izjavo o znanju uradnega jezika,
6. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave,
7. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ravne na

Koroškem pridobitev podatkov iz 7. točke
razpisa.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za tajnika občinske uprave«, na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, v roku 8 dni po objavi
tega javnega natečaja v Ur. l. RS.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom.
Delo se bo opravljalo v prostorih Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-19040/07
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2
in 21/06 odl. US RS) in devete alineje 23.
člena ter 25. in 26. člena Statuta Centra
za socialno delo Velenje, je Svet Centra
za socialno delo Velenje na svoji seji dne
7. 6. 2007 sprejel sklep o razpisu prostega
delovnega mesta
direktorja Centra za socialno delo Velenje (m/ž).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen
strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda oziroma ga bo moral
opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, če ne, mu
mandat na podlagi zakona preneha,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva, in opravljen strokovni
izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let. Pričetek mandata je 1. 10. 2007.
Ob prijavi na razpis naj kandidat predloži kratek življenjepis in vizijo delovanja
Centra.
Prijavo, kateri so priložena ustrezna dokazila, naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
do dne 16. 7. 2007 na naslov: Svet Centra
za socialno delo Velenje, Vodnikova cesta
1, 3320 Velenje, z opombo ''Razpis za direktorja''.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Center za socialno delo Velenje
Št. 110-20/2007-2
Ob-19059/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih ((Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 in
33/07 ter Odločbe US, Ur. l. RS, št. 131/06
in 11/07)) Občina Sežana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec za prostor v Oddelku za
okolje, prostor in komunalno infrastruk-
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turo v občinski upravi Občine Sežana
– za določen čas – 1 leto.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer ekonomska, upravna, gradbena, geodetska,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V skladu s 70. členom Zakona o javnih
uslužbencih se lahko delovno razmerje za
določen čas sklene ne glede na to, ali je
posameznik opravil strokovni izpit.
Delovno področje:
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– priprava predpisov in drugih zahtevnih
gradiv z delovnega področja,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv z delovnega področja,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– priprava lokacijskih informacij o načrtovanih posegih v prostor,
– izdaja potrdil, ki sodijo v to delovno
področje,
– svetovanje strankam v zvezi z gradnjo
objektov,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja ter nalog po
navodilu župana, direktorja občinske uprave
in vodje oddelka.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sežana 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 svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas, za dobo
enega leta, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
»svetovalec za prostor« na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani občine Sežana.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina@sezana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Marko Kukanja (tel.
05/73-10-103) in Adrijana Suša Bonifacio
(tel. 05/73-10-104).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Sežana
Št. 110-19/2007-2
Ob-19060/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 in
33/07 ter Odločbe US, Ur. l. RS, št. 131/06
in 11/07) Občina Sežana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za investicije in gospodarske javne službe v Oddelku za
okolje, prostor in komunalno infrastrukturo v občinski upravi Občine Sežana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer gospodarska, gradbena, geodetska,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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. 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 najka-
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sneje 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 upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– vodenje in spremljanje investicij,
– sodelovanje z upravno enoto pri pridobivanju dovoljenj za investicije občine,
– izračun komunalnega prispevka ter vodenje postopka do izdaje odločbe,
– sodelovanje pri pripravi programov
opremljanja zemljišč, investicijskih projektov
ter projektov za kandidiranje na razpisih za
pridobitev državnih in evropskih sredstev,
– dogovarjanje z investitorji pri sovlaganju v komunalno infrastrukturo – priprava
pogodb,
– priprava strokovnih rešitev za investicije v komunalno infrastrukturo,
– priprava pogodb o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture,
– priprava razpisne dokumentacije za
projektiranje in izgradnjo objektov komunalne infrastrukture (mala in velika naročila),
– priprava projektnih nalog za izdelavo
projektne dokumentacije komunalne infrastrukture,
– usklajevanje projektnih nalog pri izdelavi projektne dokumentacije z izvajalci
ostalih infrastruktur (elektrika, telefon, plin,
TKV),
– priprava projektnih nalog Programov
opremljanja zemljišč, Investicijskih projektov
in DIIP-ov (dokument identifikacije investicijskega projekta) ter sodelovanje s projektanti
pri pripravi projektov za kandidiranje na razpisih državnih in evropskih sredstvih,
– izpeljave postopkov razpisa projektiranja in izgradnje objektov,
– spremljanje projektiranja objektov in
koordinacija med posameznimi projektanti,
– spremljanje izgradnje objektov, skupaj
s strokovnim nadzorom in usklajevanje z
izvajalcem na gradbiščih,
– priprava poročil Ministrstvu za finance
ter Agenciji za regionalni razvoj o poteku izgradnje objektov pri sofinanciranju objektov
s strani evropskih ali državnih sredstev,
– spremljanje izgradnje objektov investitorjev, s katerimi smo sklepali urbanistično
pogodbo za izgradnjo komunalne opreme,
– priprava dokumentacije za prenos
zgrajenih objektov na upravljavca komunalnih objektov,
– priprava in spremljanje zakonodaje ter
usklajevanje občinskih aktov na področju
gospodarskih javnih služb,
– spremljanje zakonodaje na področju
graditve objektov in urbanizma,
– priprava vloge, projektov, soglasij za
pridobitev gradbenega dovoljenja,
– priprava vlog za tehnične preglede
objektov in uporabnih dovoljenj,
– kontrola gradbenih knjig objektov, ki
so v gradnji,
– kontrola izdanih gradbenih situacij,
– priprava poročil Ministrstvu za okolje in
prostor o pobranih in porabljenih sredstev iz
naslova takse za čiščenje voda in odlaganje
odpadkov,
– priprava občinskih predpisov s področja gospodarskih javnih služb in graditve
objektov,
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– priprava gradiv, vodenje in sodelovanje
v postopkih oddaje javnih naročil z delovnega področja,
– opravljanje strokovno tehničnih opravil
za občinski svet in delovna telesa z delovnega področja,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja ter nalog po
navodilu župana, direktorja občinske uprave
in vodje oddelka.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sežana 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 svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv
višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, s šestmesečnim poskusnim delom, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
»višji svetovalec za investicije in gospodarske javne službe« na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani občine Sežana. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@sezana.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Marko Kukanja (tel.
05/73-10-103) in Adrijana Suša Bonifacio
(tel. 05/73-10-104).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Sežana
Št. 110-6/2007-2
Ob-19198/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-uradno
prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2, št. 62/06
– Skl. US: U-I-227/06-17, št. 131/06 –

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Odl. US: U-I-227/06-27, 11/07 – Skl. US:
U-I-214/05-14 in 33/07) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
Območni enoti Maribor za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan 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.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno, kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo o strokovnem izpitu iz
splošnega upravnega postopka, iz katere je
razvidno, kje in kdaj je bil opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.

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.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar ga mora opraviti v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbrani
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor, Območne enote Maribor, v inšpekcijski pisarni Ptuj, na naslovu Prešernova ulica 29, 2250 Ptuj ter na terenu.
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. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Ur. l. RS.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-3/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel.št. 01/420-44-98
(Suzana Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor,
inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 110-7/2007-2
Ob-19199/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-uradno
prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2, št. 62/206
– Skl. US: U-I-227/06-17, št. 131/06 –
Odl. US: U-I-227/06-27, 11/07 – Skl. US:
U-I-214/05-14 in 33/07) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
inšpektor za okolje v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
Območni enoti Celje, za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naslednjih smeri (dipl. inž. kem. tehnol.,
dipl. inž. tekst. tehnol., univ. dipl. inž. živil.
tehnol.),
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika;
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan 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.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno, kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo o strokovnem izpitu iz
splošnega upravnega postopka, iz katere je
razvidno, kje in kdaj je bil opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,

da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
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.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar ga mora opraviti v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju okolja in narave,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o varstvu okolja,
Zakonom o vodah, Zakonom o ohranjanju
narave, Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu inšpektor za okolje opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor, Območne enote Celje, v inšpekcijski pisarni Velenje, na naslovu Rudarska
cesta 6a, 3320 Velenje, ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
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uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Ur. l. RS.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – inšpektor za okolje«, številka: »110-7/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 110-90/2007-31111
Ob-19208/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Šentjurju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
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Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1100-15/2007/1
Ob-19254/07
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in
33/07) javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
pod šifro 2286 vodja notranje revizijske
službe (m/ž) v Službi za notranjo revizijo
(št.: 1100-15/2007).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– sedem let delovnih izkušenj,
– izpit za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega
revizorja,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje službe za notranjo revizijo,
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– ocenjevanje in spremljanje izvajanja
revizijskih poročil,
– izvajanje notranjih revizij.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
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3. izjavo kandidata o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za šolstvo in šport pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence in podatkov iz
uradnih evidenc drugih organov, za potrebe tega natečajnega postopka na podlagi
139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku.
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.
Delovno mesto vodja notranje revizijske
službe je uradniško delovno mesto. Javni(a)
uslužbenec(ka) bo na tem delovnem mestu
naloge opravljal(a) v nazivu notranji revizor
– sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
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 vodja notranje revizijske službe, št.
1100-15/2007«, na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske zadeve, Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
oziroma 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mss@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na 01/478-4395, Jožica Šeme.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-19255/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB2,
131/06 - odl. US in 33/07), objavlja Občina
Straža javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za komunalo, prometno infrastrukturo, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec

II in višji svetovalec I. Kandidati, ki se bodo
prijavili na prosto delovno mesto, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, komunalne, kmetijske ali druge
ustrezne tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje tujega jezika EU,
– znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– imajo vozniški izpit B kategorije,
– 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 kandidat kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se
skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje enega tujega jezika
EU, organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega
dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja,
poznavanje državne uprave, ter dobro poznavanje uporabniških programov v okolju
Windows.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– Sprejemanje strank in njihovih vlog.
– Izdelava programov razvoja posameznih gospodarskih javnih služb (področje
gozdnih cest, urejanje javnih poti, javna
razsvetljava, pogrebna in pokopališka dejavnost, čiščenje javnih površin).
– Vodenje splošnega upravnega postopka na prvi stopnji, na področju komunale,
prometne infrastrukture, gospodarstva,
kmetijstva in turizma.
– Koordinacija izdelave projektov, priprava razpisa za subvencije in predlaga izbiro
izvajalca.
– Vzdrževanje občinskih cest, javnih poti
in mostov: priprava predlogov za investicije,
priprava predlogov za investicijsko vzdrževanje, koordinacija tekočega vzdrževanja,
koordinacija vzdrževanja gozdnih cest - priprava in vzdrževanje BCP.
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– Koordinacija aktivnosti na področju
komunalne dejavnosti in varstva okolja:
priprava odločb o komunalnem prispevku,
priprava odločb o zaporah občinskih cest,
priprava soglasij k PGD-jem, nadzor in izdaja potrdil o priključitvah na komunalne vode
– koordinacija upravljanja s komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, JR).
– Priprava razvojnih usmeritev na področju turizma: aktivnosti za ustanovitev lokalne
turistične organizacije in turistično informativnega centra, priprava letnih programov
občinskih subvencij v turizmu.
– Priprava razvojnih usmeritev na področju obrti in podjetništva: priprava letnih
programov občinskih subvencij na področju obrti in podjetništva: priprava razvojnih
usmeritev na področju kmetijstva, priprava
letnih programov občinskih subvencij v kmetijstvu, sodelovanje s komisijo za kmetijstvo,
sodelovanje pri delu projektnih skupin, vodenje evidence stavbnih zemljišč in evidence
zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, priprava osnutkov
pogodb, priprava poročil o državnih pomočeh, komisiji za nadzor državnih pomoči.
– Izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji.
– Zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja Občine Straža.
– Udeležba na sejah občinske sveta, ter
komisij in odborov, po navodilu župana ali
direktorja občinske uprave,
– Sodelovanje z ostalimi občinskimi službami, ter opravljanje drugih nalog, določenih
s predpisi Občine Straža ter po odredbah
župana ali direktorja občinske uprave.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo o znanju uradnega jezika,
4. Izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
6. Izjavo o znanju tujega jezika EU.
7. Izjavo o znanju upravnega poslovanja.
8. Izjavo o znanju dela z računalnikom.
9. Izjavo o vozniškem dovoljenju B kategorije.
10. 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.
11. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Straža pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, mora
sam predložiti ustrezna dokazila.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek ži
vljenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo

opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Obravnavane bodo samo popolne prijave. Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec za urejanje prostora in investicije.« na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža, in sicer v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter tedniku
Dolenjski list.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.straza@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 07/308-36-96, pri Alojzu Knaflju.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Straža
Ob-19256/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB2,
131/06 - odl. US in 33/07), objavlja Občina
Straža javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za urejanje prostora
in investicije.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec
II in višji svetovalec I. Kandidati, ki se bodo
prijavili na prosto delovno mesto, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, komunalne, geodetske ali druge
ustrezne tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje tujega jezika EU,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– imajo vozniški izpit B kategorije,
– 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 kandidat kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
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izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se
skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje enega tujega jezika
EU, organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega
dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja,
poznavanje državne uprave, ter dobro poznavanje uporabniških programov v okolju
Windows.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– Sprejemanje strank in njihovih vlog.
– Koordinacija aktivnosti v zvezi s prostorskimi izvedbenimi akti: prostorski plan
občine, lokacijski načrti, koordinacija aktivnosti za pridobitev pogojev, ki so zahtevani za posamezne PIA, strokovna pomoč v
zvezi z urejanjem prostora, informiranje o
možnostih gradnje, priprava podatkov in načrtovanje rabe prostora.
– Vodenje splošnega upravnega postopka na prvi stopnji.
– Lokacijske informacije: sprejem vlog in
izdaja LI, izdelava izsekov iz prostorskega
plana, določanje pogojev in priprava soglasij
za posege v prostor.
– Področje stavbnih zemljišč: priprava in
koordinacija izdelave programov opremljanja, priprava in koordinacija izdelave odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč,
gospodarjenje s stavbnimi in ostalimi zemljišči.
– Investicije: priprava in izvedba razpisa za oddajo del, predlaga izbiro nadzora,
zasledovanje in koordinacija izvajanja investicije, mejni ugotovitveni postopki, finančni
nadzor, koordiniranje priprave programov
in pripravljanje vlog za pridobitev finančnih
sredstev iz drugih virov.
– Koordinacija izdelave projektov: priprava razpisa za izbiro izvajalca, pridobivanje
potrebnih zakonskih podlag za izdelavo projektov, koordinacija revizije projektne dokumentacije.
– Pridobivanje dovoljenj za gradnje: pridobivanje potrebnih soglasij, priprava vloge
za pridobitev GD.
– Sodelovanje pri izdelavi programov razvoja posameznih gospodarskih javnih služb
(področje gozdnih cest, urejanje javnih poti,
javna razsvetljava, pogrebna in pokopališka
dejavnost, čiščenje javnih površin).
– Izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji.
– Zagotavljanje oziroma neposredna
pomoč pri zagotavljanju razvoja Občine
Straža.
– Udeležba na sejah občinske sveta, ter
komisij in odborov, po navodilu župana ali
direktorja občinske uprave.
– Sodelovanje z ostalimi občinskimi službami, ter opravljanje drugih nalog, določenih
s predpisi Občine Straža ter po odredbah
župana ali direktorja občinske uprave.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto

Stran

5196 /

Št.

57 / 29. 6. 2007

in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo o znanju uradnega jezika.
4. Izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
6. Izjavo o znanju tujega jezika EU.
7. Izjavo o znanju upravnega poslovanja.
8. Izjavo o znanju dela z računalnikom.
9. Izjavo o vozniškem dovoljenju B kategorije.
10. 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.
11. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Straža pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, mora
sam predložiti ustrezna dokazila.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek ži
vljenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih občinske uprave Občine
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Obravnavane bodo samo popolne prijave. Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec za urejanje prostora in investicije.« na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža, in sicer v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter tedniku
Dolenjski list.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.straza@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 07/308-36-96, pri Alojzu Knaflju.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Straža
Ob-19313/07
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– UPB3), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarke mag. Alenke Ratnik razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki mag. Alenki Ratnik v
Murski Soboti.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
da je državljan Republike Slovenije,
da je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki
Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški
državni izpit in da aktivno obvlada slovenski
jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-19338/07
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 121/91), 17. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem in kulturo Beltinci (Ur. l. RS, št.
81/04) in v skladu s Statutom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci,

upravni odbor javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci objavlja javni razpis
za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Beltinci.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– višja ali visokošolska izobrazba turistične, ekonomske, organizacijske ali pravne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih mestih,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– izkušnje z organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev,
– izkušnje s pripravo in izvajanjem projektov,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– poznavanje in upravljanje sodobne informacijske tehnologije,
– licenca za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev,
– izpit B kategorije.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka,
– program dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za mandatno obdobje.
Upravni odbor Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci bo izbranega kandidata po
predhodnem soglasju občinskega sveta Občine Beltinci imenoval za direktorja Zavoda
za turizem in kulturo Beltinci za obdobje
štirih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
razpis direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za turizem in
kulturo Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
ZTK Beltinci
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Druge objave
Št. 007-176/2007
Ob-18921/07
Na podlagi 14. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS, št.
7/02, zadnja sprememba št. 72/05) in na
podlagi 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Ur. l. RS, št. 49/02, 75/03) Ministrstvo
za pravosodje objavlja imenovanja sodnih
izvedencev in tolmača z dne 14. 6. 2007,
kot sledi:
Sodni tolmač:
1. Miha Žebre, univ. dipl. prav., sodni tolmač za nemški jezik.
Sodni izvedenci:
Strokovno področje: Medicina
1. Dr. Matjaž Košorok, dr. med., sodni izvedenec za področje medicine-psihiatrije.
2. Prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr.
med., sodna izvedenka za področje medicine-oftalmologije.
3. Doc. dr. Andrej Marušič, dr. med., sodni izvedenec za področje medicine-psihiatrije.
Strokovno področje: Mineralogija
4. Doc. dr. Meta Dobnikar, sodna izvedenka za področje mineralogije-mineralogije, petrologije in mineralnih materialov.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-176/2007
Ob-18922/07
Na podlagi 24. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS, št.
7/02, zadnja sprememba št. 72/05) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev sodnega izvedenca:
1. prim. Gorazd Vojteh Mrevlje, dr. med.,
se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za
strokovno področje medicine – psihiatrije, z
dnem 6. 6. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-19200/07
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o
usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije,
ki morajo biti objavljene v državi članici, v
kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v
skladu z enakimi postopki, kot so predvideni
v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi
državi članici kot ima svoj sedež, objavlja
Pioneer Investments Austria GmbH sledeče
obvestilo:
Pravila upravljanja spodaj navedenega sklada so bila z dovoljenjem skrbniške
banke in Urada za nadzor finančnega trga
(sklep GZ: FMA-IF25 7837/0001-INV/2007
z dne 9. 5. 2007) spremenjena v 3., 6., 10.,
14., 15., 16., 17., 19.b, 25., 29.a in 29.b členu ter v Prilogi k 16. členu (seznam borz).
Spremembe bodo stopile v veljavo dne
31. 8. 2007.
– Pioneer Funds Austria – Energy Stock,
vzajemni sklad po 20. členu InvFG.
Spremenjena
pravila
upravljanja
sklada so na voljo na sedežu izdajatelja,
Pioneer Investments Austria GmbH,

Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki
Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška
banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030
Wien, in v vseh podružnicah ter so vsem
zainteresiranim na voljo brezplačno.
Prospekt in izvleček prospekta (sestavljen v skladu s 6. člena Zakona o invest.
skladih – InvFG, veljavna izdaja) za trženje
enot premoženja zgoraj navedenega sklada, je bil spremenjen v naslednjih točkah:
Krovni list: Obvestilo o objavah
II. del: Točke 10, 11, 13, 15 in 18
IV. del (Izvleček prospekta):Obvestilo o
objavah; točke 2.2., 3.3.1., 5.1. in 5.4.
Priloga:
Pravila upravljanja sklada: 3. člen Investicijski kuponi in zbirne listine, 6. člen Nakupna vrednost in vrednost enote premoženja,
10. člen Objava, 14. člen Vplačilna in vložna
mesta, investicijski kuponi. 15. člen Naložbeni instrumenti in načela, 16. člen Borze
in organizirani trgi, 17. člen Enote premoženja investicijskih skladov, 19.b člen Value at Risk, 25. člen Nakupna in odkupna
vrednost, 29.a člen Uporaba prihodkov pri
investicijskih kuponih zakladnih skladov
brez odtegljaja davka na dobiček iz kapitala
(KESt) (domača tranša v popolnih zakladnih skladih), 29.b člen Uporaba prihodkov
pri investicijskih kuponih zakladnih skladov
brez odtegljaja davka na dobiček iz kapitala
(tranša v tujini v popolnih zakladnih skladih)
ter priloga k 16. členu (seznam borz)
Aktualizirani prospekt in izvleček prospekta, v katerem so upoštevane zgornje
spremembe, je v skladu z 18. členom InvFG
(v veljavni izdaji) na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki
Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška
banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030
Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno. Vlagateljem v Republiki Sloveniji bodo prevedene različice spremenjenih
prospektov na razpolago pri vpisnih mestih
v skladu z dodatki k prospektom. Vlagateljem se pred sklenitvijo pogodbe brezplačno
ponudi aktualizirani izvleček prospekta.
Objave v skladu z 18. členom InvFG v
povezavi z 10. členom Zakona o kapitalskem trgu (KMG) bodo za zgoraj navedeni
sklad po 31. 8. 2007 na voljo v elektronski
obliki na spletni strani družbe za upravljanje
http://www.pioneerinvestments.at. Za vlagatelje v Republiki Sloveniji bodo objave
potekale v elektronski obliki na internetni
strani Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana http://www.ba-ca.si/.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-19310/07
Na podlagi 2. odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in
14/07), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 53/07), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, 50/07) in Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 45/07), objavlja Občina
Trebnje:

javni poziv
za pridobitev sredstev za izobraževanje
in strokovno usposabljanje podjetnikov
in obrtnikov v Občini Trebnje za leto
2007
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; tel. 07/348-11-00, faks 07/34-81-131,
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za programe izobraževanja
in strokovnega usposabljanja podjetnikov in
obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje za leto
2007.
3. Na javni poziv se lahko prijavijo: izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane
OOZ Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu:
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Trebnje,
– program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz Občine Trebnje, ki so
člani OOZ Trebnje,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja,
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2007,
– prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, bodo porabili v letu 2007,
– prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov na osnovi drugih javnih razpisov oziroma pozivov Občine
Trebnje (predloži izjavo).
5. Kriteriji za dodelitev sredstev:
Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo
upoštevali naslednji kriteriji:
– prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani
OOZ Trebnje; do 10 točk,
– prijavitelj izvaja programe, ki vključuje
programe potrebne za izvajanje osnovne
dejavnosti; do 40 točk,
– prijavitelj izvaja programe, namenjene
podjetnikom in obrtnikom začetnikom do 20
točk,
– trajanje programa do 10 točk,
– število udeležencev do 20 točk,
Skupaj možnih 100 točk.
6. Vrednost razpisanih sredstev, za izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov in obrtnikov v Občini Trebnje za leto
2007, znaša 8.346 €.
Občina bo sofinancirala posamezne programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ do
višine 50%, in sicer se sofinanciranje zaključi s porabo razpoložljivih sredstev proračuna.
7. Prijava na javni poziv mora vsebovati: termin in trajanje izobraževanja oziroma
strokovnega usposabljanja, konstrukcijo pri-
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hodkov in odhodkov, vsebino oziroma naziv
izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, število udeležencev; dokazilo o
članstvu OOZ Trebnje.
Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala
pogoje iz 4. točke tega javnega poziva, bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine Trebnje
– http://www.trebnje.si/.
9. Rok za predložitev prijave: Prijavo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno
pošiljko do 10. september 2007, na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
z oznako Ne odpiraj – prijava na javni poziv
– izobraževanje in strokovno usposabljanje
2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
10. Oddelek za gospodarstvo Občine
Trebnje v 15 dneh po zaključku javnega poziva pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga
posreduje županu. O izidu javnega poziva
bodo prijavitelji obveščeni s sklepom župana o izboru prejemnikov sredstev. Zoper
sklep župana prijavitelj lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva.
11. Medsebojna razmerja med Občino
Trebnje in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogodbo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
pozivom dobijo interesenti na Oddelku za
gospodarstvo Občine Trebnje, pri Mojci Pekolj (tel. 07/34-81-120).
Občina Trebnje
Ob-19314/07
Okrožno sodišče v Mariboru, na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 8. 6. 2007,
opr. št. St 76/2004, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Horvat Janko s.p. Yuman
projektiranje, posredovanje in izvajanje del
v gradbeništvu – v stečaju, Glavni trg 17b,
2000 Maribor objavlja
zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Predmet prodaje so nepremičnine, ki jih
sestavljajo:
– Stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje, Zg. Partinje 49, na parc. št. 161 in
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29S, vse vpisano pri vl. št. 203, k.o. Partinje.
Stavbno zemljišče obsega 800 m2, od tega
je 100 m2 zazidanega in 700 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča.
– Kmetijsko zemljišče, v naravi sadovnjak, v izmeri 3.807 m2.
Prodaja se ½ navedenih nepremičnin, po
izklicni ceni 6.527,00 EUR.
Zbiranje ponudba se odredi pod naslednjimi pogoji:
Ponudniki so lahko vse pravne in fizične osebe, ki skupaj s ponudbo predložijo,
in sicer:
– fizične osebe potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije,
– pravne osebe pa sklep o registraciji v
Republiki Sloveniji.
Za veljavne se štejejo tiste ponudbe, ki
bodo skupaj s ponudbo predložile potrjen
plačilni nalog o plačilu varščine v višini 10%
(652,70 EUR) od predlagane izklicne cene
na TRR prodajalca: 34000-1007747332 pri
Banka Sparkasse d.d..
Varščina se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh dneh
po zaključku zbiranja ponudb.
Izbran po tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo za nepremičnino v 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa mora
plačati v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe oziroma ne plača kupnine v razpisanih rokih,
se varščina zadrži.
Davke in druge stroške prenosa lastništva plača kupec.
Lastninska pravica preide na kupca po
plačilu celotne kupnine.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Prevzem in prenos lastninske pravice
bosta mogoča takoj po plačilu celotne kupnine. Morebitna odstopanja dejansko izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih podatkov ne vplivajo na spremembo cen in
prodajnih pogojev.
Informacije so vam na voljo na tel.
031/600-730.
Horvat Janko s.p.
Yuman projektiranje,
posredovanje in izvajanje
del v gradbeništvu
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2007
Ob-18832/07
Upravna enota Žalec je dne 19. 6. 2007 v
evidenci statutov sindikatov izbrisala Pravila
sindikata Svobodnega sindikata podjetja
AERO Celje, Podružnica AERO Šempeter, ki je bil vpisan pod zap. št. 27.
Št. 101-38/2007-2
Ob-18833/07
Pravila sindikata družbe Prevent Gradnje
IGM d.d. Hoče, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
12. 5. 1993, pod zaporedno številko 33, so
bila na zboru sindikata dne 4. 5. 2007 spremenjena tako, da se je spremenil naziv pravil, in sicer: Pravila sindikata družbe Stavbar
IGM d.o.o. Hoče, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: ZSSS, Sindikat družbe Stavbar IGM
d.o.o., s sedežem sindikata v Hočah, Miklavška cesta 40, Spodnje Hoče.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 37, z dne 18. 6. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-1/2007-3
Ob-18834/07
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Litija, se pri vpisu pod zaporedno številko 21 o hrambi Pravil Sindikata
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
OŠ Šmartno, s sedežem Pungrt 9, Šmartno
pri Litiji, z dnem 11. 6. 2007 vpiše sprememba imena sindikata v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
OŠ Šmartno.
Št. 101-6/2007-1401
Ob-18887/07
1. V evidenci statutov sindikatov vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so pod
zaporedno številko 31, dne 15. 7. 1997, vpisana Pravila Sindikata Zavoda Osnovne šole
Rudolfa Ukoviča Podgrad z imenom Sindikat
Zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, s sedežem v Podgradu št. 99 b, 6244
Podgrad, se z dne 3. 4. 2007, pod zaporedno
številko 31/1, vpiše sprememba imena sindikata ter sprejmejo v hrambo Pravila sindikata
zavoda SVIZ z dne 25. 4. 2007.
2. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kultu-

re Slovenije, SVIZ, OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad, s sedežem: Podgrad 99 b, 6244
Podgrad.
3. Skrajšano ime: SVIZ, OŠ Podgrad.
Št. 101-4/2007-1401
Ob-18888/07
1. V evidenci statutov sindikatov vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so
pod zaporedno številko 30 vpisana Pravila
Sindikata Zavoda Osnovne šole Tone Tomšič Knežak z imenom SVIZ Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat
Zavoda Osnovne šole Tone Tomšič Knežak
s sedežem Knežak 147 A, 6253 Knežak, se
z dne 30. 4. 2007, pod zaporedno številko
30/1 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 Tone Tomšič Knežak,
s sedežem: Knežak 147 A, 6253 Knežak.
3. Skrajšano ime: SVIZ, OŠ Knežak.
Št. 101-40/2007-3
Ob-18902/07
1. Pravila Sindikata delavcev Poštne
banke Slovenije d.d., s sedežem Tržaška c. 134, 1000 Ljubljana, sprejeta 31. 1.
2007, se hranijo na Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 201 z
dne 10. 5. 2007.
Št. 101-41/2007-5
Ob-18903/07
Temeljni akt - Pravila o delovanju Sindikata podjetja Sintal, ki se hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 80, se z
dne 24. 5. 2007 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-40/2007-2
Ob-18904/07
Pravila sindikata Osnovne šole Kamnica, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, dne 14. 3. 1994,
pod zaporedno številko 4, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne
15. 5. 2007 in odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata zavoda SVIZ, z dne 15. 5. 2007,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime

sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola Kamnica, skrajšano
SVIZ OŠ Kamnica, s sedežem sindikata v
Kamnici, Vrbanska cesta 93.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 38, z dne 19. 6. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-20/2007-2
Ob-18905/07
1. Veljavna pravila Sindikata delavcev
gostinstva in turizma Slovenije, Sindikata Terme Krka, s sedežem v Dolenjskih
Toplicah, Zdraviliški trg 7, ki so bila po
sindikalnih skupinah v času od 16. 4. 2007
do 4. 5. 2007 sprejeta na zborih članov, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
številko 205.
Št. 101-41/2007-2
Ob-19320/07
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Statut sindikata delavcev TVD Maribor, z
dne 9. 5. 2007, s sedežem sindikata v Mariboru, Partizanska cesta 50.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 39, z dne 21. 6. 2007.
Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat delavcev TVD Maribor,
je 2177714.
Št. 101-8/2007-3
Ob-19321/07
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Srednje šole Slovenj Gradec, katerega pravila so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št.
49 in sprejeta v hrambo pri Oddelku za družbenoekonomski razvoj Občine Slovenj Gradec z odločbo št. 024-49/93 z dne 23. 11.
1993, se zaradi organizacijskih sprememb
spremeni naziv sindikata in posledično tudi
pravila. Novi naziv sindikata se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, Šolski center Slovenj
Gradec (skrajšano ime – SVIZ Šolski center Slovenj Gradec).
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-67/2007-4
Ob-19044/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
20. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
De Binckhorst Investment Company B.V.,
Binckhorstlaan 312-334, 25168BK ’s-Gravenhage, Nizozemska, in Hyundai Avto
Trade d.o.o., Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana – Črnuče, skladna s pravili konkurence
in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100% poslovnega deleža družbe Hyundai Avto Trade d.o.o. s strani družbe De
Binckhors Investment Company B.V. na
podlagi pogodbe o prodaji poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v
smislu določila druge alinee 2. odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-65/2007-8
Ob-19258/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
21. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija, ki bo nastala na
podlagi pridobitve nadzora nad delom družb
Fragmat TIM, tovarna izolacijskega materiala d.d., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, in
Demit, prodaja toplotno izolacijskih fasad,
inženiring in zaključna dela v gradbeništvu
d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, s
strani družbe Saint – Gobain Weber Terranova d.o.o., Ljubljanska 68, 1290 Grosuplje,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Priglašena koncentracija se bo izvedla
z nakupom dela družb Fragmat TIM d.d. in
Demit d.o.o. s strani družbe Saint – Gobain
Weber Terranova d.o.o., na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu sredstev, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila
druge alineje drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevanem trgu
proizvodnje in prodaje fasadnih sistemov je
Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-18880/07
Direktor družbe Šobec, turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Šobčeva cesta
25, 4248 Lesce, z matično številko 5644313
(v nadaljevanju: Šobec, d.o.o., Lesce), na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 19. 6. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova
2, 4000 Kranj, predložen Oddelitveni načrt
družbe Šobec, d.o.o., Lesce.
2. Na sedežu družbe Šobec, d.o.o., Lesce, Šobčeva cesta 25, 4248 Lesce, bo od
objave tega obvestila en mesec v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe Šobec, d.o.o., Lesce ter Zaključno
poročilo družbe Šobec, d.o.o., Lesce.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Šobec, d.o.o., Lesce
direktor: Rado Urevc

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-19322/07
Gregor Mis, roj. 2. 4. 1965, EMŠO
0204965500418, stan. Vikrče 17a, Ljub
ljana,
– kot edini družbenik družbe MGS d.o.o.,
je sprejel naslednji sklep:
Registrirani osnovni kapital družbe, ki
znaša 35.937.000,00 SIT, se z rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala zmanjša za znesek 31.437.000,00 SIT, tako da po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša zmanjšani
osnovni kapital družbe 3.600.000,00 SIT.
Družbeniku se izplačilo iz naslova zmanjšanega osnovnega kapitala, skupaj izvrši
takoj po poteku roka iz tretjega odstavka
454. člena ZGD oziroma takoj potem, ko
je upnikom zagotovljeno poplačilo ali dano
zavarovanje pravočasno prijavljenih terjatev. Družbeniku pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini
31.437.000,00 SIT.
Upnike družbe z omejeno odgovornostjo
MGS Management Production Engineering
Trade, globalni inženiring, d.o.o., se pozove,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gregor Mis
Ob-19323/07
Gregor Mis, roj. 2. 4. 1965, EMŠO
0204965500418, stan. Vikrče 17a, Ljub
ljana.
Kot družbenik družbe Mis.Media d.o.o.,
družba za alternativno oglaševanje, s sedežem v Vikrče 17a, Šmartno, ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Ljubljani, vl. št. 1/33321/00, matična št.
1537563, sprejme naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 47.103.206,00 SIT se zmanjša z rednim zmanjšanjem le-tega za znesek

43.503.206,00 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša osnovni kapital družbe 3.600.000,00
SIT.
Družbeniku se izplačilo iz naslova zmanjšanega osnovnega kapitala, skupaj izvrši
takoj po poteku roka iz tretjega odstavka
454. člena ZGD oziroma takoj potem, ko
je upnikom zagotovljeno poplačilo ali dano
zavarovanje pravočasno prijavljenih terjatev. Družbeniku pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini
43.503.206 SIT.
Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Mis.Media d.o.o., družba za alternativno
oglaševanje, se pozove, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gregor Mis

Sklici skupščin
Ob-19682/07
Popravek
V sklicu 18. seje skupščine Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51 z
dne 8. 6. 2007, se v Pogojih udeležbe na
skupščini datum najave »2. 7. 2007« v drugem odstavku popravi tako, da se pravilno
glasi: »6. 7. 2007«.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
direktor
dr. Damjan Žugelj
Št. 27/07
Ob-18835/07
Na podlagi določil 6. tč. veljavnega Statuta delniške družbe Integral Lendava d.d.,
uprava družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
Industrijska ul. 1, 9220 Lendava,
ki bo v torek, 31. 7. 2007 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ul. 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
– skupščina ugotavlja, da je na skupščini
navzočih _____% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana;
– izvoli se predsednica skupščine Ana
Horvat, za preštevalca glasov pa Štefan Kiraly.
Notarka Marija Zag-Gyöfi bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za poslovno
leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček na dan 31. 12.
2006 v višini 15,771.115,04 SIT oziroma
65.811,70 EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje razrešnico upravi družbe in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta Integral Lendava d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme
se sprememba in dopolnitev statuta družbe
Integral Lendava d.d. v naslednjem besedilu:
K drugič: Dejavnost družbe
Za besedilom: 74853 Druga splošna tajniška opravila, se doda besedilo
– 75.110 Dejavnost uprave.
K tretjič: Osnovni kapital
V celoti se spremeni besedilo točke 3.1.,
novo besedilo točke 3.1. se pravilno glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 849.921,06
EUR in je razdeljen na 203.818 navadnih
prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 EUR.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pismeno.
Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Integral Lendava d.d.
uprava
Ob-18836/07
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
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11. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 27. 7. 2007 ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika 11. skupščine Embalaže d.d. se izvoli Metko Zalar,
za preštevalki glasov se izvoli Branko Sobočan in Vlasto Peric.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2006 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2006.
2a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z Letnim poročilom o
poslovanju družbe v letu 2006, z revizijskim
poročilom o preiskavi in pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.
2b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2006
v znesku 41.731.547,90 SIT (174.142,66
EUR) ostane nerazporejen.
2c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2006 in jima podeli razrešnico.
3. Razrešitev predsednice nadzornega
sveta gospodarske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopne izjave se z dnem 1. 1.
2007 razreši dosedanjo predsednico nadzornega sveta Mojco Bizjak.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta gospodarske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za novega člana nadzornega sveta za mandatno
dobo štirih let, ki začne teči z dnem 27. 7.
2007, se izvoli Anico Škerl.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: nadzorni svet predlaga, da se za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2007 imenuje
revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v finančno- računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do
petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava
Ob-18837/07
Na podlagi 10.1.1. točke statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., sklicuje družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.,
6. skupščino
investicijske družbe Maksima, delniška
investicijska družba, d.d.,
ki bo v torek, 31. julija 2007, ob 14. uri v
Konferenčni dvorani poslovne stavbe TR3,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Trg republike 3, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Špec, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se izvolita Tjaša
Brilej in Blaž Bračič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2006, z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2006,
z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3. 1. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep:
Bilančni dobiček investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2006 v višini
16.128.485.776,71 SIT (67.302.978,54
EUR) se uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička v višini
2.939.079.664,04 SIT (12.264.562,11 EUR),
ki predstavlja 20,166-odstotni del poslovnega dobička iz leta 2006, se v obliki dividend
razdeli delničarjem investicijske družbe, kar
znaša 376,23 SIT (1,57 EUR) bruto na eno
delnico. Dividende se izplačajo do 30. 11.
2009;
– del bilančnega dobička v višini
13.189.406.112,67 SIT (55.038.416,43
EUR) ostane nerazporejen.
Natančen datum in način razdelitve ter
način in rok izplačila dividend bo uprava
družbe predlagala nadzornemu svetu do
1. 1. 2009.
3. 2. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina za revizijo
letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za
poslovno leto 2007 imenuje družbo Pricewaterhousecoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe na skupščini tri dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe.
V skladu z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B in 114/06 – ZUE)
delničarja investicijske družbe na skupščini
investicijske družbe ne more zastopati:
– družba za upravljanje;
– neposredni imetnik kvalificiranega deleža družbe za upravljanje oziroma oseba,
ki obvladuje imetnika kvalificiranega deleža
družbe za upravljanje;

– oseba, ki je zaposlena v družbi za upravljanje oziroma v neposrednem imetniku
kvalificiranega deleža družbe za upravljanje
ali v osebi, ki obvladuje imetnika kvalificiranega deleža družbe za upravljanje oziroma
oseba, ki v teh osebah opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, katerih imetnik je
delničar po podatkih iz delniške knjige tri dni
pred sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
eno uro pred začetkom skupščine.
Gradivo
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah
dnevnega reda, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ljubljani, Trg republike 3, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine ter na spletnih straneh www.
nlbskladi.si.
NLB Skladi, upravljanje
premoženja, d.o.o.
uprava
Ob-18838/07
Na podlagi 43. člena Statuta družbe KPL
d.d., Ljubljana, Tbilisijska 61, uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
družbe KPL d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 61,
ki bo dne 27. 8. 2007, ob 11. uri na sedežu delniške družbe KPL d.d. v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini Mihael
Bizjak;
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Marko Tršan,
– preštevalki glasov: Mojca Brezovar
in Mateja Granatir.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 2006 in sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu na
podlagi seznanitve z letnim poročilom in poročilom revizorja za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom, poročilom revizorja k letnemu poročilu in Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa:
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančna izguba na dan 31. 12.
2006 v višini 122.192.539,05 SIT, ki je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta v
višini 103.192.221,54 SIT in prenesene čiste
izgube iz preteklih let v višini 19.000.317,51
SIT, pokrije v breme drugih rezerv iz dobička.
Predlog sklepa:
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico obema upravama in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2006, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za leto 2007 imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul.
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejme sprememba Statuta delniške družbe KPL d.d., družba za gradnjo
in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring, ki glasi:
V prvem odstavku 3. člena Statuta delniške družbe KPL d.d., družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring se znesek 519.524.000,00 SIT nadomesti z zneskom 2.167.935,24 EUR.
Predlog sklepa:
4.2. Sprejme se čistopis Statuta družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi pol urni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
KPL d.d.
glavni direktor
Igor Starič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-18839/07
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena
Statuta družbe sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe LIKO lesna industrija
Vrhnika, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. julija 2007 ob
15. uri, v sejni sobi na naslovu Verd 107,
Vrhnika.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika se izvoli Andreja Šebenika, za preštevalca glasov se
izvolita Janez Voljč in Suzana Varga. Seji
bo prisostvovala vabljena notarka Dušica
Berden.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in s konsolidiranim letnim poročilom skupine
LIKO za leto 2006, revizorjevim poročilom,
s poročilom nadzornega sveta o preverjanju
letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim Letnim poročilom skupine LIKO za leto
2006, Revizorjevim poročilom, s Poročilom
nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s Sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2006.
4. Sprememba sedeža in sprememba
statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Sedež družbe se spremeni in je odslej v Verdu 107, Vrhnika.
4.2. Tretji odstavek 1. člena statuta se
spremeni tako, da se po novem glasi: sedež
družbe je Verd 107, Vrhnika.
4.3. Za uskladitev statuta družbe s to
spremembo je pooblaščen nadzorni svet.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s popolno izključitvijo prednostne pravice
delničarjev.
Predlog sklepa:
5.1. Osnovni kapital družbe se poveča
za 2.085.000,00 EUR, tako da bo po izvedenem povečanju znašal 5.593.175,76 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z novimi denarnimi vložki, z izdajo 500.000
novih navadnih kosovnih delnic, ki se vse
glasijo na ime. Emisijska vrednost vsake
nove delnice je 8,00 EUR. Skupna emisijska
vrednost celotne izdaje novih delnic znaša
4.000.000,00 EUR. Celotna emisijska vrednost mora biti v celoti vplačana pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
5.2. Prednostna pravica dotedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se
v celoti izključi. Celotna izdaja novih delnic
se nameni največ petim v naprej znanim
osebam, po presoji uprave, ki se zavežejo
odkupiti celotno izdajo delnic, zato bo prva
prodaja novih delnic potekala brez javne
ponudbe in v skladu z 2. točko prvega odstavka 18. člena ZTVP-1 brez objave prospekta.
5.3. Družba iz naslova povečanja osnovnega kapitala družbe izda 500.000 novih
navadnih delnic, kot sledi:
– novo izdane delnice se glasijo na ime,
– emisijska vrednost ene delnice je 8,00
EUR, skupna emisijska vrednost celotne izdaje je 4.000.000,00 EUR,
– vse nove delnice so navadne kosovne
delnice, istega razreda kot že obstoječe,
– nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
vrednostnih papirjev pri KDD,
– dividende se izplačujejo v denarju, na
podlagi sklepa skupščine,
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– delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom) na sedežu izdajatelja, v
roku osmih dni od vpisa sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register,
– delnice se vplačajo v denarju, na račun
družbe pri banki in morajo biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register,
– v primeru, da bi bil vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register po tem
sklepu dokončno zavrnjen in novih delnic
ne bo mogoče izdati ali izvedba povečanja
ne bo vpisana v sodni register v roku enega
leta od vplačila, se vpisnikom opravljena
plačila za delnice vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh,
– vse nove delnice so navadne delnice
in istega razreda,
– izdaja delnic bo objavljena v skladu s
statutom družbe,
– delnice se razdelijo in izročijo z vpisom
ustreznega števila delnic na račun vpisnika
delnic pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register,
– delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom,
– imetnik novih delnic ima prednostno
pravico ob nadaljnjih novih izdajah delnic v
skladu s statutom družbe, razen če bo prednostna pravica izključena.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2007 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9,
Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so najmanj 5 dni pred dnevom
skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje
3 dni pred dnevom skupščine prijavi svojo
udeležbo na sedežu družbe. V tem primeru
mora v navedenem roku na sedež družbe
prispeti pisna prijava.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in za uresničevanje glasovalnih
pravic na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine,
skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 16. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Verdu 107,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13.
uro.
Delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe 15
minut pred pričetkom skupščine.
LIKO Vrhnika d.d.
uprava
Bruno Komac
Št. 2007-059

Ob-18840/07

12. skupščina
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.
svetovanje, projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring
IBT Ljubljana d.d., Proletarska 4 v Ljubljani,
dne 26. julija 2007 ob 9. uri.
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Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).
Predlog sklepa: izvolijo se organi po predlogu uprave.
3. Preračun nominalnih zneskov delnic in
osnovnega kapitala v eure, uvedba kosovnih delnic ter spremembe statuta.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu s 693. do 695. členom
ZGD-1 se preračunajo nominalni zneski
delnic in osnovnega kapitala v eure tako,
da nominalni znesek delnice 1.000,00 SIT
znaša 4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa
znaša 94.538,07 EUR. Razlika v višini 66,34
EUR se razporedi v nevezane rezerve.
3.2. Uvedejo se kosovne delnice, ki nadomestijo delnice z nominalnim zneskom
4,17 EUR (1.000,00 SIT).
3.3. Statut se spremeni po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
4. Obravnava letnega poročila za leto
2006, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta delitev čistega
dobička za leto 2004, 2005 ter revalorizacijo
preteklih dobičkov:
Bilančni dobiček znaša ………………….
Čisti dobiček za leto 2004 je znašal
38.212,71 EUR.
Čisti dobiček za leto 2005 je znašal
19.248,66 EUR.
Revalorizacija preteklih dobičkov je znašala 21.701,24 EUR.
Dobiček v višini 43.738,53 EUR ostane
nerazporejen.
Vrednost dividende znaša bruto 3,49
EUR.
Dividende se izplačajo v roku 150 dni.
Upravi in članom nadzornega sveta se
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2006.
5. Sprememba sejnine za nadzorni
svet.
Predlog sklepa: sejnina za člane nadzornega sveta je v višini 100,00 EUR in sejnina
predsednika nadzornega sveta je v višini
150,00 EUR.
Vsa gradiva (letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb statuta)
in celotni predlogi sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda z utemeljitvami so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
pri Cveti Cankar Jug, od 26. junija 2007 do
26. julija 2007 od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine v tajništvo družbe pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda.
Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica
delničarjem, ki bodo to zahtevali, poslala
sporočila in gradiva iz 299. člena ZGD-1.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic,
pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 26. 7. 2007 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni ped skupščino.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Inženiring IBT Ljubljana d.d.
uprava družbe
Ob-18841/07
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe TIB
TRANSPORT, d.d., sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 7. 2007, ob
12. uri v sejni sobi družbe TIB TRANSPORT,
d.d., Ilirska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Damijan Štefančič, imenuje se preštevalki volilnih
glasov – Vilmo Mikuletič in Danico Gombač,
skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik
iz Ilirske Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za poslovno leto
2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2006 je
ugotovljen dobiček v skupni višini 895.489,67
SIT, kateri se razporedi v višini 44.774,48
SIT v zakonske rezerve, 850.750,19 SIT pa
ostane nerazporejen dobiček.
Predlog sklepa: skupščina v skladu z
določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2006 in jima za
leto 2006 podeljuje razrešnico.
4. Spremembe statuta družbe TIB TRANSPORT, d.d.
4.1. Predlog sklepa: Zaradi neizvršenega sklepa skupščine številka 4.3. in 4.4. z
dne 26. 8. 2003, s katerim se je povečal
osnovni kapital od 537.934.000,00 SIT na
542.564.000,00 SIT in je bil razdeljen na
271.282 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2000 SIT,
se vzpostavi na področju osnovnega kapitala prvotno stanje, kar znaša 537.934.000,00
SIT in je razdeljen na 268.967 navadnih
prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 2000 SIT.
4.2. Sprememba navadnih prosto prenosljivih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa: delnice družbe TIB
TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica, katerih
nominalni znesek po uvedbi EURA znaša
8,35 EUR, se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim
zneskom 8,35 EUR postane 1 kosovna delnica.
Osnovni kapital družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica se zaradi uvedbe eura ter s tem spremembe nominalne

vrednosti delnic uskladi iz 537.934.000,00
SIT na 2.245.874,45 EUR.
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela
čistopis statuta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica za poslovno leto 2007, se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.
iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 24. 7. 2007; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu
05/70-40-159.
V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma naslov delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi je možno navesti
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi
podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Gradivo
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB TRANSPORT,
d.d., v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno upravni službi in sicer vsak delovni dan
med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne ob 13. uri na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica
uprava
Danilo Štemberger
Ob-18915/07
Uprava družbe na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL, Industrija pohištva d.d., Kamnik in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
11. redno sejo
skupščine delniške družbe STOL,
Industrija pohištva d.d., Kamnik,
ki bo 30. 7. 2007 ob 9. uri v prostorih poslovne stavbe podjetja STOL d.d., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa št. 1:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave izvoli za predsednico skupščine Mojco Lukančič in dva
preštevalca glasov.
Na seji bo navzoč vabljeni notar.
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2. Letno poročilo o poslovanju družbe STOL d.d. za leto 2006 z revizijskima
mnenjema ter poročilo nadzornega sveta
o njegovem delu in sprejemu letnega poročila z revizijskim mnenjem za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2006
in poročilom nadzornega sveta o njegovem
delu in sprejemu letnega poročila z revizijskima mnenjema za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter potrditev dela članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
ostane čisti bilančni dobiček za leto 2006 v
višini 470.593.338 SIT (1.963.751,20 EUR)
nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe ter jima podeli
razrešnico za leto 2006. Potrdi se delo članov nadzornega sveta za čas do dneva te
skupščine družbe.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4: sedanjima članoma
nadzornega sveta Francu Štoklju in Mariji
Zeilhofer se podaljša mandat za štiri leta.
5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 5:
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
sejnine v višini:
– predsednik nadzornega sveta – 455,00
EUR,
– član nadzornega sveta – 350,00 EUR.
Za korespondenčne seje je znesek 80%
od osnovnega.
Sejnine se uporabijo od 30. 7. 2007 dalje.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
dnevnice in povračila prevoznih stroškov,
nastalih v zvezi s sejo v skladu z Uredbo o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo. Do povračila prevoznih stroškov so
upravičeno, če jih prijavijo.
6. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa št. 6: za revizijski pregled
računovodskih izkazov družbe STOL d.d.
za poslovno leto 2007 se imenuje družba
KPMG Slovenija, d.o.o.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
STOL d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, v tajništvu, vsak delavnik po objavi do dneva
skupščine med 10. in 12. uro.
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi, najkasneje 3 dni
pred skupščino. Pooblaščence hkrati prosimo, da v istem roku predložijo pisno pooblastilo, skladno z veljavno zakonodajo.
Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, v tajništvu, II. nadstropje soba št.
203, upravne stavbe, Ljubljanska 45, in sicer najmanj petnajst minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
uro kasneje v istih prostorih z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih glasov.
STOL, d.d., Kamnik
uprava
Milan Cerar

Ob-19041/07
Na osnovi točke Č. šestega poglavja statuta delniške družbe SGP Kograd - IGEM
Dravograd, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
11. sejo skupščine
delniške družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d.,
ki bo v petek, 3. 8. 2007, ob 12. uri na
sedežu družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Nataša Domej
ter preštevalki glasov Marijana Lupuh in Rebeka Pušnik. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. za poslovno leto 2006 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2006; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2006; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Kograd-IGEM Dravograd, d.d. se seznani
s predstavitvijo letnega poročila družbe za
poslovno leto 2006 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi
izkazi družbe za poslovno leto 2006.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe SGP
Kograd-IGEM Dravograd, d.d. med poslovnim letom 2006.
V skladu z 294. členom ZGD skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. v poslovnem letu 2006 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina soglaša, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2006 v višini 112.253.047,62 SIT
(468.423,67 EUR) ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto
2007 revizijsko družbo Valuta, družba za
revizijo, d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščen-
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ci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino v
imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki
mora biti priloženo prijavi za skupščino, ki
se dostavi najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje
drugi sklic zasedanja skupščine istega dne
ob 12.30, z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za poslovno leto 2006, revidirane računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2006,
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu vsak delavnik med 9. in 12.
uro od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
Ob-19043/07
V skladu z določili točk 6.3. in 6.4. Statuta družbe SET d.d. sklicujem
12. zasedanje skupščine
družbe SET d.d.,
ki bo v sredo, dne 8. 8. 2007, ob 9. uri
v prostorih družbe, Vevška cesta 52, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Točka 1 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njem ne glasuje.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2006.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njem ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se preneseni dobiček iz prejšnjih let
v višini 5.877.448,58 SIT in čisti dobiček iz
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leta 2006 v višini 6.216.861,08 SIT, skupaj
12.094.309,66 SIT (50.468,66 EUR), se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: v skladu z določili 294.
člena ZGD-1 skupščina podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve družbene pogodbe v predlaganem besedilu.
Predlog sklepa: skupščine družbe pooblašča nadzorni svet, da na podlagi sprejete odločitve o spremembah in dopolnitvah
statuta družbe SET d.d. uskladi njegovo
besedilo in priglasi vpis sprememb v sodni
register.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega.
Predlog sklepa: razreši se Martina Odlazka kot člana nadzornega sveta družbe SET
d.d., ki zastopa interese delničarjev Martin
Odlazek.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe SET d.d., ki zastopa interese
delničarjev se izvoli Primož Zibelnik.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe za
revizijo računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2007 imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino
upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, v času od
9. 7. 2007 do 3. 8. 2007, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanjem skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SET d.d.
uprava
Ob-19045/07
Uprava delniške družbe Primož TRUBAR, založništvo, d.d. Kranj sklicuje
16. skupščino družbe,
v ponedeljek, 30. 7. 2007, ob 15.30 na
sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj (sejna soba 331 – III. nadstropje).
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 16. skupščine:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– določitev dnevnega reda,
– imenovanje organov skupščine,
– predstavitev notarja.
Predlog sklepov:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red,
– za predsednico skupščine se imenuje
Kristina Kobal,
– v verifikacijsko komisijo se imenujeta
Janja Dežman in Marinka Grošelj,
– ugotovi se, da seji prisostvuje notar.
2. Letno poročilo 2006.
Predlog sklepov:
1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom 2006.
2. Razreši se upravo in nadzorni svet za
poslovanje v letu 2006.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje Revizijski center d.o.o.,
družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade
4, 1000 Ljubljana.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepov:
1. Na podlagi 381. člena ZGD-1 se izvede zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic. Namen zmanjšanja
osnovnega kapitala je preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, in sicer zaradi uspešnejšega dogovarjanja s potencialnimi strateškimi partnerji.
2. Skupščina pooblašča upravo za pridobivanje lastnih delnic na podlagi 7. alineje
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 in sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
3. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
po veljavnosti sprememb in dopolnitev statuta pa upravni odbor družbe TRUBAR, d.d.
Kranj za morebitno spremembo pogojev za
pridobivanje lastnih delnic iz tega sklepa.
4. Izključi se prednostna pravica delničarjev družbe v primeru odsvajanja lastnih
delnic.
5. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da določi število lastnih delnic za umik in datum prijave zmanjšanja osnovnega kapitala
z umikom lastnih delnic.
6. Skupščina pooblašča upravo za zagotovitev finančnih virov za pridobivanje
lastnih delnic in soglaša z zastavo obstoječih in na novo pridobljenih lastnih delnic
do datuma umika; po umiku lastnih delnic
pa ima zastavni upnik opcijo za ustrezen
poslovni delež v TRUBAR, d.o.o., vendar
največ do 50%.
Pogoje za izvedbo opcije je treba natančneje določiti v kreditni ali drugi ustrezni
pogodbi.
V primeru, da gre za kreditno pogodbo z
banko ali drugim portfeljskim investitorjem,
je dovoljen prenos opcije za poslovni delež
na strateškega investitorja.
7. Skupščina pooblašča upravo družbe
za morebitno prodajo največ 50% delnic
GTKG po ceni najmanj 16,00 EUR za delnico. – Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v primeru prodaje nad 25 do 50% delnic
GTKG, ki so v lasti družbe TRUBAR, d. d.
Kranj, odobri prodajno pogodbo.
5. Povečanje osnovnega kapitala (333.
člen).
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Primož TRUBAR,
založništvo, d.d. Kranj se poveča z izdajo

65.997 novih navadnih kosovnih delnic razreda D za 550.801,20 EUR, tako da znaša
podvojeni osnovni kapital 1.101.602,40 EUR
in je razdeljen na 131.994 navadnih imenskih kosovnih delnic, od tega 65.997 delnic
razreda A in 65.997 delnic razreda D.
– Emisijski znesek vseh 65.997 na novo
izdanih delnic razreda D znaša 7.787.646
EUR.
Za delnico mora biti vplačan najnižji znesek 118 EUR – 333.(4).
Ker so nove delnice v celoti namenjene strateškim partnerjem za dokapitalizacijo družbe, se prednostna pravica do novih
delnic izključi. – 337.(3).
Delnice razreda D so prenosljive le med
delničarji družbe ali pa na družbo TRUBAR,
d.d. Kranj kot lastne delnice.
Za prenos delnic je skladno s statutom
potrebno dovoljenje uprave družbe. – Na
novo izdane delnice razreda D imajo pri vsakokratnem odločanju največ toliko glasov,
kot je zastopanih delnic razreda A. – Druge
lastnosti delnic razreda D so izenačene z
lastnostmi delnic razreda A.
Dokapitalizacija je potrebna zaradi prezadolženosti družbe, kar pogojuje tudi predlog za emisijski znesek 7,787.646 EUR.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina zaradi odstopa odpokliče člana nadzornega sveta Antona Janšo in članico Marto Vehovec, ker
nista več delničarja družbe in ni smotrno, da
odgovarjata v sanacijskih postopkih in tveganjih, ki izhajajo iz prezadolženosti družbe
TRUBAR, d.d. Kranj.
TRUBAR, d.d. Kranj
direktor
Edvard Jurjevec, graf. inž.
Ob-19046/07
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
12. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 28. 8. 2007, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in
s poročilom nadzornega sveta družbe LIP
Radomlje d.d. in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poro-
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čilom za poslovno leto 2006 in s poročilom
nadzornega sveta LIP Radomlje d.d.
3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2006.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2006 v višini 27.580.381,45 SIT
prenese v naslednje leto.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
5.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2007 se imenuje revizijska
družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
24. 8. 2007.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova
cesta 15, Radomlje, v tajništvu pri Brigiti
Jerman, vsak dan od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, od 10. do
12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa,
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik
Ob-19047/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Iskra TELA d.d., Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, uprava
sklicuje
14. sejo skupščine družbe
Iskra TELA d.d.,
ki bo dne 31. 7. 2007, ob 14. uri v poslovnih prostorih notarke Marine Ružič – Tratnik,
Šmartinska c. 111, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: imenuje se organ skupščine po predlogu uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatu
preveritve vodenja družbe v poslovnem letu
2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi poslovanja družbe.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
105.880 EUR se nerazporejen prenese v
naslednje poslovno leto.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina daje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo
v letu 2006.
6. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 skupščina imenuje
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe ter pooblašča nadzorni svet, da uskladi njegovo
besedilo z veljavno sprejetimi odločitvami.
8. Plačilo za delo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme višino in vrsto plačila za delo nadzornega
sveta, in sicer:
1. Letno plačilo za opravljanje funkcije:
Predsednik NS 7.200 EUR,
Namestnik predsednika NS 4.800 EUR,
Član NS 3.600 EUR.
Izplačuje se mesečno v višini 1/12.
2. Sejnina:
Predsednik NS 440 EUR,
Namestnik predsednika NS 300 EUR,
Član NS 250 EUR,
Sejnina za korespondenčno sejo znaša 75%. Sejnine se Izplačujejo po končani
seji.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Cesta dveh cesarjev 403,
Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji in
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Iskra TELA d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič
Ob-19048/07
Na podlagi določil ZGD-1 in 40. člena
Statuta družbe Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo d.d. Nova Gorica, Sedejeva 4, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4,
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ki bo v četrtek, 2. 8. 2007, ob 13. uri
v prostorih družbe, Nova Gorica, Sedejeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti
se na predlog uprave in nadzornega sveta izvoli za predsednico skupščine Majdo
Fabiani, za preštevalki glasov pa Danijelo
Brecelj in Danijelo Šuligoj.
Seji skupščine prisostvuje tudi vabljena
notarka Eva Lučovnik.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica,
za poslovno leto 2006, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica za
poslovno leto 2006 in revizijskim poročilom
za poslovno leto 2006 k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Grafika Soča d.d.
Nova Gorica za poslovno leto 2006, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Grafika Soča d.d. Nova
Gorica za poslovno leto 2006 in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2006 k letnemu
poročilu.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 5.469.000,00 SIT in ostane nerazporejen.
Skupščina potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter
jima podeli razrešnico.
4. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta na lastno željo ter imenovanje dveh
novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopnima izjavama članov nadzornega
sveta Martina Murovca in Kvirina Velikonje.
Za nova člana nadzornega sveta se izvolita Marko Ručigaj in Tomaž Perčič, z mandatom do 12. 11. 2010.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje JPA abeceda, podjetje za
revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana.
6. Poročilo o nakupu lastnih delnic na
podlagi sklepa št. 6, 8. redne seje skupščine
delničarjev družbe Grafika Soča d.d. Nova
Gorica z dne 30. 8. 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 6, 8. redne seje skupščine
delničarjev družbe Grafika Soča d. d. Nova
Gorica z dne 30. 8. 2005.
7. Odločanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic ter o spremembah
statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Umakne se 38.743 lastnih navadnih
prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe
Grafika Soča d. d. Nova Gorica.
Osnovni kapital družbe Grafika Soča d.
d. Nova Gorica, v znesku 1.205.307,96 EUR
se zaradi umika 38.743 lastnih delnic zmanjša za njihovo skupno pripadajočo vrednost,
kar znaša 161.558,31 EUR (4,17 EUR za
eno delnico) tako, da osnovni kapital po
umiku znaša 1.043.749,65 EUR in je razde-
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ljen na 250.097 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede v breme drugih rezerv iz dobička z
dnem vpisa v sodni register.
Družba Grafika Soča d.d. Nova Gorica
zmanjšuje osnovni kapital z umikom delnic zaradi ustreznejšega razmerja v sestavi
kapitala.
b) Uprava in predsednik nadzornega
sveta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic prijavita za vpis
v sodni register.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica za
sprejem sprememb statuta družbe Grafika
Soča d.d. Nova Gorica, ki zadevajo uskladitev besedila statuta s tem sklepom.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
– Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave, na sedežu družbe in so vpisani v centralnem registru pri KDD po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Popolno gradivo za sejo skupščine,
skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjev na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave
do vključno dneva zasedanja skupščine.
– Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
– Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
– V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
– Sklic skupščine in utemeljeni predlogi
za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na
spletnih straneh družbe na naslovu www.
grafika-soca.si.
Grafika Soča d.d.
Nova Gorica
uprava družbe
Ob-19092/07
Na podlagi 8.3. člena statuta TKK Pro
izvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob
Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, sklicuje uprava družbe
11. redno skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 30. julija 2007 ob 14.
uri na sedežu družbe TKK Srpenica d.d. v
Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Uroš
Rožič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Milena Jurkas Šerbec in Romana Melinc.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard
Sivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja, s
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konsolidiranim letnim poročilom za leto 2006
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členom Zakona
o gospodarskih družbah, sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2006 v višini
6.480.441,82 EUR (1.552.973.078,34 SIT)
razdeli:
– za dividende 1,92 EUR(460,11 SIT)
na delnico, kar znaša 487.274,88 EUR
(116.770.856,79 SIT),
– za
nagrade
upravi
21.588,00
EUR(5.173.348,32 SIT),
– za nagrade članom nadzornega sveta
28.800,00 EUR(6.901.632,00 SIT), (predsednik EUR 7.200,00 (1.725.408,00 SIT) in
člani po 5.400,00 EUR (1.294.056,00 SIT),
– za prenos v naslednje leto 5.942.778,94
EUR(1.424.127.241,23 SIT).
Dividende se delničarjem izplačajo v 30
dneh od sklepa skupščine.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 ter jim podeljuje razrešnico.
Za izplačilo dividend in nagrad se uporabi dobiček iz leta 2006 skupaj z revalorizacijo.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 20. 7. 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta se za revidiranje letnega poročila za leto 2007 imenuje JPA Abeceda
Revizija, Podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme spremembo in dopolnitev statuta v točki 3 – Dejavnosti
družbe, tako da se doda dodatna dejavnost iz
standardne klasifikacije dejavnosti:
73.102 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi TKK Srpenica d.d.
vsak delavnik od 13. do 15. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave
TKK Srpenica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so na dan 20. 7. 2007 vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave TKK Srpenica d.d. pisno prijavijo
svojo udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za
sprejem skupščinskih sklepov je potrebna
večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina), razen če zakon ali statut ne določi
drugače.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.
TKK Srpenica d.d.
uprava
Ob-19201/07
Na podlagi 13. člena Statuta družbe Slovenijavino d.d., Frankopanska 11, Ljubljana,
sklicuje uprava družbe
10. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za
trgovino in storitve d.d.,
ki bo dne 30. 7. 2007, ob 12. uri na sedežu družbe Ljubljana, Frankopanska 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika in enega preštevalca
glasov se izvolita osebi po predlogu uprave
oziroma delničarjev na skupščini. Skupščini
prisostvuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Uporaba bilančnega dobička, seznanitev s sprejetim poslovnim poročilom, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
ter odločanje o nagradah članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 302.257.235,35
SIT (oz. 1.261.297,09 EUR) in se razporedi
v druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta o preveritvah in sprejemu letnega poročila družbe za leto 2006.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006.
4. Članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov izplača nagrada v višini 10.000,00 EUR neto v razmerju plačila
sejnin.
3. Ugotovitev prenehanja mandata članom nadzornega sveta ter izvolitev novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da z dnem
31. 7. 2007 preneha mandat članom nadzornega sveta. Zato se za nove člane nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let
od 31. 7. 2007 izvoli Simona Baniča, Izidorja
Jermana in Mitjo Svoljšaka.
4. Poročilo o odkupu delnic ter zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Umakne se do 3.571 lastnih navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe.
Osnovni kapital družbe v znesku
4.590.218,66 EUR se zaradi umika do
3.571 lastnih delnic zmanjša za njihovo
skupno pripadajočo vrednost, kar znaša do
1.490.151,89 EUR, tako da osnovni kapital
po umiku znaša najmanj 3.100.066,77 EUR
in je razdeljen na najmanj 7.429 navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dnem vpisa v sodni register.
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Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je v tem, da je osnovni kapital glede na
doseganje letnih prihodkov iz dejavnosti bistveno previsok.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
izdela čistopis statuta skladno s sprejetimi
sklepi pri tej točki dnevnega reda.
5. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: uprava družbe se pooblasti za nakup lastnih delnic po najnižji
nakupni ceni 308,00 EUR za delnico in
najvišji 568,00 EUR za delnico, pri čemer
nakup ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala. Lastne delnice se bodo pridobile
zato, da se ponudijo v odkup z družbo povezanim družbam ali zaradi umika teh delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
Za pridobitev lastnih delnic se oblikujejo
rezerve za lastne delnice. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic se prednostna
pravica obstoječih delničarjev izključi. Lastne delnice lahko uprava umakne brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlagatelja sklepov pod točko 1, 2, 4
in 5 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 3 pa le nadzorni svet;
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje eno uro kasneje isti dan z istim dnevnim redom ter
predlogi sklepov, pri čemer bo lahko sklepe
sprejemala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delovnik od 10. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo uprave za
leto 2006 s priloženo bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2006, poročilo o nakupu
lastnih delnic ter pisno poročilo nadzornega
sveta o preveritvah letnega poročila.
Slovenijavino d.d.
uprava družbe
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sprejem letnega poročila o notranjem revidiranju, uporaba bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
1. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom
za leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
2. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana se seznani z akcijsko strategijo SID banke, d.d., Ljubljana za obdobje
2006–2010 in s podelitvijo novih mandatov
SID banki, d.d., Ljubljana.
3. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju.
4. Predlog sklepa: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2006 znaša 4.221.636.018,56
SIT (17.616.574,94 EUR) in ga sestavljata
neporabljeni čisti dobiček leta 2006 v višini
73.852.442,87 SIT (308.180,78 EUR) in zadržani dobiček v višini 4.147.783.575,69 SIT
(17.308.394,16 EUR), ki izhaja iz prehoda
na mednarodne standarde računovodskega
poročanja v letu 2006.
Del bilančnega dobička za leto 2006, ki
ga predstavlja čisti dobiček leta 2006 v višini 73.852.442,87 SIT (308.180,78 EUR),
se razporedi v druge rezerve iz dobička;
del bilančnega dobička, ki ga predstavlja zadržani (preneseni) dobiček v višini
4.147.783.575,69 SIT (17.308.394,16 EUR),
pa ostane nerazporejen.
5. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2006.
3. Prehod osnovnega kapitala na evre in
sprememba statuta.
1. Predlog sklepa: zaradi prehoda osnovnega kapitala SID banke, d.d., Ljubljana na
eure dosedanji osnovni kapital v znesku
9.323.540.000,00 SIT znaša 38.906.443,00
EUR, in se zato spremeni četrti člen statuta,
tako, da v čistopisu glasi:
»Osnovni kapital
4. člen
Osnovni
kapital
banke
znaša
38.906.443,00 (osemintridesetmilijonovdevetstošesttisoč - štiristotriinštirideset) EUR
in je razdeljen na 932.354 (devetstodvaintridesettisočtristoštiriinpetdeset) kosovnih
delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
4. Dokapitalizacija SID banke, d.d., Ljubljana in sprememba statuta.
1. Predlog sklepa:
Osnovni kapital SID banke, d.d., Ljubljana se poveča iz sredstev družbe
za 50.693.557,00 EUR, tako da znaša
89.600.000,00 EUR.
V osnovni kapital se preoblikujejo naslednje druge postavke lastnega kapitala, ki so
izkazane v revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 2006:

Ob-19259/07
Na podlagi 12. člena statuta SID banke,
d.d., Ljubljana, uprava banke sklicuje
17. skupščino
delničarjev SID – Slovenske izvozne
in razvojne banke, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 30. 7. 2007 ob 10.
uri v prostorih banke, na Ulici Josipine Turnograjske 6, Ljubljana, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarja ter imenovanje
preštevalcev glasov.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in akcijsko strategijo,

Št.

Kapitalske rezerve – vplačani presežek
kapitala
Kapitalske rezerve – splošni
prevrednotovalni popravek kapitala
Druge rezerve iz dobička

EUR

SIT

4.442.561,60

1.064.615.462,90

22.049.482,25

5.283.937.926,60

6.893.118,99

1.651.867.034,81

Zadržani (preneseni) dobiček

17.308.394,16

4.147.783.575,69

Skupaj

50.693.557,00

12.148.204.000,00
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Osnovni kapital se poveča brez izdaje
novih delnic.
2. Predlog sklepa:
Spremeni se četrti člen statuta, tako, da
v čistopisu glasi:
»Osnovni kapital
4. člen
Osnovni
kapital
banke
znaša
89.600.000,00 EUR in je razdeljen na
932.354 (devetstodvaintridesettisočtristoštiriinpetdeset) kosovnih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
5. Spremembe statuta SID banke, d.d.,
Ljubljana.
1. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta SID banke,
d.d., Ljubljana, v besedilu, kot je navedeno v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
6. Imenovanje revizorja za leto 2007.
1. Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje revizijska družba
Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
7. Seznanitev z odstopom, odpoklic in
volitve članov nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa:
Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se
seznani, da:
– je zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta dr. Andreju Kitanovskemu, z
dnem 30. 3. 2007 prenehal mandat člana
nadzornega sveta;
– zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta dr. Mojmiru Mraku, z dnem
skupščine preneha mandat člana nadzornega sveta.
2. Predlog sklepa:
Z dnem zasedanja skupščine se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:
– dr. Andrej Bajuk,
– mag. Carlos Caprirolo Cattoretti in
– dr. Božo Cerar.
3. Predlog sklepa:
Za nove člane nadzornega sveta se z
dnem zasedanja skupščine izvolijo:
– Stanislav Berlec,
– Ivan Govše,
– dr. Marko Jaklič,
– dr. Robert Kokalj in
– mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.
Mandat novih članov nadzornega sveta
traja pet let.«.
8. Sejnine in drugi prejemki članov nadzornega sveta SID banke, d.d., Ljubljana.
1. Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina SID banke, d.d., Ljubljana določa:
1. da so sejnine in drugi prejemki članov
nadzornega sveta SID banke, d.d., Ljubljana
enaki zneskom sejnin in drugih prejemkov
članov nadzornih svetov, kot so določeni s
Sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti RS, ter
o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij
funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih
družb, sprejetim na 109. seji Vlade RS dne
15. februarja 2007;
2. da so člani nadzornega sveta SID
banke, d.d., Ljubljana, ki so hkrati člani komisije nadzornega sveta, za udeležbo na
seji komisije upravičeni do 50% zneska sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za
udeležbo na seji nadzornega sveta v skladu
z odločitvijo skupščine pod prvo točko tega
sklepa.
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9. Poročilo o pridobitvi lastnih delnic.
1. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana se seznani s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic.
Predlog sklepa k točki 6. in predlog sklepa k točki 7. je sprejel nadzorni svet, predloge ostalih sklepov pa uprava in nadzorni
svet.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
uresničujejo glasovalno pravico samo tisti
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki so najkasneje tri dni pred skupščino banke, pisno
prijavili svojo udeležbo.
Delničarji nastopajo na skupščini banke
osebno ali preko pooblaščencev.
Delničarji in pooblaščenci, dokazujejo
svojo istovetnost z osebnimi dokumenti.
Če je delničar pravna oseba se domneva, da je njen zakoniti zastopnik pooblaščen
za zastopanje.
Pooblaščenci lahko zastopajo delničarje
na skupščine banke le, če predložijo pisno
pooblastilo delničarja. Pooblastilo mora biti
podpisano s strani zakonitega zastopnika
delničarja, če je delničar pravna oseba ali s
strani delničarja, če je delničar fizična oseba. Izpisek iz sodnega registra, iz katerega
je razvidno, pooblastilo za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja izda pooblastilo, je
obvezna priloga pooblastila pooblaščencu.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6,
Ljubljana, vsak delovni dan med 09. in 15.
uro, pri generalni sekretarki banke.
Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
mag. Sibil Svilan
predsednik uprave
Jožef Bradeško
član uprave
Marko Plahuta
član uprave
Ob-19268/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Celje, d.d. uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Elektro Celje, d.d.,
ki bo v sredo, 22. avgusta 2007 ob 9.
uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a,
(sejna soba – IV. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Vladimir Verzegnassi, Polonca Matko.
Seji bo prisostvovala vabljen notarka Katja Fink.
2. a) 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 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2006 znaša

437.773,33 EUR in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno
s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja
članov nadzornih svetov, ki ga je Vlada
RS sprejela dne 15. 2. 2007, znaša sejnina za predsednika nadzornega sveta bruto
858,00 €, za člane nadzornega sveta pa
znaša bruto 660,00 €, za redne in izredne
seje; za korespondenčne seje pa znaša
80% redne seje. Predsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po
predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
– črta se 4. (četri) člen,
– v 12. (dvanajstem) členu se doda za
kratico ZGD številka 1 (ZGD-1),
– 19. (devetnajsti) člen se črta,
– V 21. (enaindvajsetem) členu se za
besedami Zakon o gospodarskih družbah
doda »ZGD-1«,
– druga alineja 41. (enainštiridesetega)
člena se nadomesti z besedilom: »preveri
letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in
sestaviti pisno poročilo za skupščino družbe«,
– črta se trinajsta alineja 41. (enainštiridesetega) člena,
– v drugi alineji 50. (petdesetega) člena
se črta besedilo v oklepaju,
– v prvem odstavku 54. (štiriinpetdesetega) člena statuta se v zadnji vrstici črtajo
besede » za potrditev letnega poročila«.,
– črta se drugi odstavek 54. (štiriinpetdesetega) člena.
b) Potrdi se čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenujem družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe v Celju,
Vrunčeva 2a, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št.
42/06) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.
elektro-celje.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Celje d.d.,
predsednik uprave
mag. Viktor Tajnšek
Ob-19269/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Gorenjska, d.d., uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2007 ob 10. uri na
sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, (sejna soba – II. nadstropje) z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Romana Božnar,
Vesna Kranjc,
Seji bo prisostvovala vabljen notar Vojko
Pintar.
2. a) 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 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 175.110.561,57 SIT in se v višini
133.524.320,24 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička, v višini 41.586.241,33 SIT
pa se razdeli delničarjem v obliki dividend.
Bruto dividenda na delnico znaša 0,01
EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za
izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili
vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD
na dan zasedanja skupščine.
3. Sejnina za člane nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s sklepom o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki ga je
Vlada RS sprejela dne 15. 2. 2007, znaša
sejnina za predsednika nadzornega sveta
bruto 858,00 €, za člane nadzornega sveta
pa znaša bruto 660,00 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po
predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
4.1 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– črta se četrti člen,
– v dvanajstem členu se doda za kratico
ZGD številka 1 (ZGD-1),
– črta se devetnajsti člen,
– v prvem odstavku 28. člena se namesto zneska »834.585,21« navede
znesek »834.000,00« in namesto zneska »417.292,60« se navede znesek
»417.000,00«,
– druga alineja enainštiridesetega člena
se nadomesti z besedilom:
»preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila
uprava in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe«,
– v drugi alineji petdesetega člena se
črta besedilo v oklepaju,
– v prvem odstavku štiriinpetdesetega
člena statuta se v zadnji vrstici črtajo besede »za potrditev letnega poročila«.,
– črta se drugi odstavek štiriinpetdesetega člena.
4.2 Potrdi se čistopis statuta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 skupščina imenujem družbo KPMG poslovno svetovanje
d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Kranju, Ulica
Mirka Vadnova 3a, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l.
RS, št. 42/06) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://
www.elektro-gorenjska.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Gorenjska d.d.
predsednik uprave
mag. Jože Knavs
član uprave
mag. Andrej Šušteršič
Ob-19270/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d. uprava sklicuje
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12. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. avgusta 2007 ob 11.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska
58 (sejna soba – I. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Egon Hoda, Mateja Pečnik.
Seji bo prisostvovala vabljen notarka:
Nada Kumar.
2. a) 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 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 2.388.672,16 EUR in se v višini
716.601,65 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička, v višini 1.566.411,44 EUR pa
se razdeli delničarjem v obliki dividend in
105.659,07 EUR se razporedi na preneseni
dobiček.
Bruto dividenda na delnico znaša 0,04
EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za
izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili
vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD
na dan zasedanja skupščine.
3. Sejnina za člane nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno
s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja
članov nadzornih svetov, ki ga je vlada RS
sprejela dne 15. 2. 2007, znaša sejnina
za predsednika nadzornega sveta bruto
858,00 €, za člane nadzornega sveta pa
znaša bruto 660,00 €, za redne in izredne
seje; za korespondenčne seje pa znaša
80% redne seje. Predsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po
predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
– črta se 4. člen,
– v 12. členu se doda za kratico ZGD
številka 1 (ZGD-1),
– 19. člen se črta,
– V 21. členu se za besedami Zakon o
gospodarskih družbah doda »ZGD-1«,
– druga alineja 41. člena se nadomesti
z besedilom: »preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je
predložila uprava in sestaviti pisno poročilo
za skupščino družbe«,
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– črta se trinajsta alineja 41. člena,
– v drugi alineji 50. člena se črta besedilo
v oklepaju,
– v prvem odstavku 54. člena statuta se
v zadnji vrstici črtajo besede » za potrditev
letnega poročila«.,
– črta se drugi odstavek 54. člena,
– črta se tretji odstavek 55. člena.
b) Potrdi se čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenujem družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska 58, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št.
42/06) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.
elektro-ljubljana.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Ljubljana d.d.
predsednik uprave
mag. Mirko Marinčič
Ob-19271/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Elektro Maribor podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v petek, 24. avgusta 2007 ob 11.
uri, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska
ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Marjana Gredin,
Franci Vindiš,
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Ines Bukovič.
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2. a) 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 (ZGD-1) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter
jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v
znesku 298.184.589,49 SIT (1.244.302,24
EUR) se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
160.536.388,87 SIT (669.906,48 EUR) za
dividende, to je 4,79 SIT (0,02 EUR) bruto
dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine;
– del bilančnega dobička v višini
137.648.200,62 SIT (574.395,76 EUR) se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
Zneski so v evre preračunani po paritetnem tečaju 1 EUR=239,640 SIT.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana.
4. Uskladitev višine sejnin članom nadzornega sveta v skladu s Sklepom vlade
Republike Slovenije o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike
Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja
javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih
gospodarskih družb.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sejnine članom nadzornega sveta družbe se v skladu s sklepom Vlade Republike
Slovenije, z dne 15. 2. 2007, spremenijo,
in sicer:
– predsednik nadzornega sveta družbe
je upravičen do plačila bruto sejnine v višini
120% zneska 715,00 EUR;
– član nadzornega sveta družbe je upravičen do plačila bruto sejnine v višini 120%
zneska 550,00 EUR.
Član je upravičen do sejnine, če je sodeloval pri delu organa na:
– redni ali izredni seji – v višini redne
sejnine za vsako udeležbo na seji;
– dopisni seji – v višini 80% redne sejnine za vsako udeležbo na seji.
Članom nadzornega sveta pripadajo tudi
povračila stroškov v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:

– 19. člen se črta, dosedanji 20. člen
postane 19. člen;
– v 21. členu se za besedami Zakona o
gospodarskih družbah doda »ZGD-1«;
– druga alineja 41. člena se nadomesti z
besedilom: »preveri in potrdi letno poročilo
in predlog za uporabo bilančnega dobička,
ki ju je predložila uprava in sestavi pisno
poročilo za skupščino družbe«;
– črta se trinajsta alineja 41. člena;
– v drugi alineji 50. člena se črta besedilo
v oklepaju;
– v prvem odstavku 54. člena se v zadnji
vrstici črtajo besede »za potrditev letnega
poročila«;
– črta se drugi odstavek 54. člena;
– črta se tretji odstavek 55. člena;
– v prvem odstavku dosedanjega 60. člena, ki postane 59. člen, se besedilo 25. 8.
2006 in dne 12. 12. 2006 se nadomesti z
besedilom »4. 6. 2007«.
6. Seznanitev skupščine z izvolitvijo novega člana nadzornega sveta družbe Elektro
Maribor, d.d., kot predstavnika delavcev.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da se seznani z izvolitvijo novega člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d.d., kot predstavnika delavcev:
Nadzorni svet družbe Elektro Maribor,
d.d. predlaga, da se skupščina seznani,
da je svet delavcev v nadzorni svet družbe
Elektro Maribor, d.d. za preostanek mandatnega obdobja izvolil novega člana kot
predstavnika delavcev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Mariboru,
Vetrinjska ulica 2, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS,
št. 42/06 in 60/06) bo vabilo z gradivom in
utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.elektro-maribor.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Maribor d.d.,
predsednik uprave:
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
Ob-19272/07
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Primorska, d.d. zastopnik družbe sklicuje
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11. redno sejo skupščine
Elektro Primorska, d.d.,
ki bo v četrtek, 23. 8. 2007 ob 11. uri
na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva
22, velika sejna soba, pritličje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa zastopnika družbe je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljen notar/ka
Eva Lučovnik.
2. a) 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 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 317.980.984,60 SIT in se v višini 182.631.375,60 SIT razporedi v druge
rezerve iz dobička, v višini 135.349.609,00
SIT pa se razdeli delničarjem v obliki dividend.
Bruto dividenda na delnico znaša 0,03
EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za
izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili
vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD
na dan zasedanja skupščine.
3. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
Skladno s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki ga je
Vlada RS sprejela dne 15. 2. 2007, znaša
sejnina za predsednika nadzornega sveta
bruto 858,00 €, za člane nadzornega sveta
pa znaša bruto 660,00 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po
predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe
Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
a) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
– črta se 4. člen,
– v 12. členu se doda za kratico ZGD
številka 1 (ZGD-1),
– 19. člen se črta,
– V 21. členu se za besedami Zakon o
gospodarskih družbah doda »ZGD-1«,
– druga alineja 41. člena se nadomesti z
besedilom: »preveri letno poročilo in predlog
za uporabo bilančnega dobička, ki ju je pre-

dložila uprava, in sestaviti pisno poročilo za
skupščino družbe«,
– črta se trinajsta alineja 41. člena,
– v drugi alineji 50. člena se črta besedilo
v oklepaju,
– v prvem odstavku 54. člena statuta se
v zadnji vrstici črtajo besede » za potrditev
letnega poročila«.,
– črta se drugi odstavek 54. člena.
b) Potrdi se čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenujem družbo DELOITTE&TOUCHE,
Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
družbe na sedežu v Novi Gorici, Erjavčeva
22, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z
298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06)
bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.elektro-primorska.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani
v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Primorska d.d.,
zastopnik družbe
David Valentinčič
Ob-19273/07
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi s statutom družbe NISA, trgovina in storitve, d.d.,
s sedežem Ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, uprava sklicuje
5. redno skupščino
delničarjev družbe NISA d.d.,
ki bo dne 30. 7. 2007 ob 12.30 na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom in
predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Stanka Galića ter notarja
Staneta Krainerja iz Radovljice.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
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A) Skupščina je seznanjena s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2006.
B) Ugotovljeni bilančni dobiček za konec leta 2006 v višini 290.670.113,57 SIT
se uporabi za prenos dobička v naslednje
leto.
C) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2006.
3.a) Uvedejo se kosovne delnice s spremembo statuta družbe.
Osnovni kapital je razdeljen na 20.000
kosovnih navadnih delnic na prinosnika.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
b) Osnovni kapital se preračuna v EUR
skladno z določbami ZUE in ZGD-1. Osnovni kapital znaša 83.458,52 EUR.
c) Skladno s tem sklepom se spremeni
oziroma uskladi statut družbe.
Gradivo je na razpolago pol ure pred
skupščino.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki v
roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone
delnic pri predlaganem notarju.
NISA, d.d.
predsednik uprave
Marko Ignjić
Ob-19274/07
Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež
d.d. uprava sklicuje
13. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,
ki bo v torek, 31. 7. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251
Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani
hotela Terme z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine.
Predlog sklepa: v delovno predsedstvo
skupščine se izvolita Mitja Ulčar in Mladen
Stariha, v verifikacijsko komisijo pa se izvolita Zvonko Krulc in Renata Martinčič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Terme Čatež d.d. za leto 2006 z mnenjem
revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2006 z
mnenjem revizorja in predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
(a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto
2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranim
letnim poročilom skupine Term Čatež d.d.
za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila.
Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku
1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR)
se uporabi:
– 627.811.800,00 SIT (2.619.812,22
EUR) za dividende ali 1.050 SIT (4,381572
EUR) bruto dividende na delnico,
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– 14.366.000,00 SIT (59.948,26 EUR) za
nagrado upravi,
– 26.296.734,73 SIT (109.734,33 EUR)
za nagrado nadzornemu svetu,
– 387.627.335,74 SIT (1.617.540,21
EUR) se razporedi v preneseni dobiček
družbe.
Družba bo delničarjem začela izplačevati
dividende dne 31. 8. 2007, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 2. 8. 2007 in na način, kot
ga bo določila uprava družbe.
(b) Potrdi in odobri se delo uprave in se
ji podeli razrešnica za leto 2006.
(c) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v letu 2006 ter se mu podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007: nadzorni svet predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež
d.d. za leto 2007 se imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta
8a, 1000 Ljubljana.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata dne 17. 1. 2008, in sicer:
a) v nadzorni svet skupščina imenuje dr.
Johannesa Attemsa,
b) v nadzorni svet skupščina imenuje
mag. Roberta Krajnika,
c) v nadzorni svet skupščina imenuje
Ivana Molana,
d) v nadzorni svet skupščina imenuje Bojana Petana,
e) v nadzorni svet skupščina imenuje Andrejo Pihler,
f) v nadzorni svet skupščina imenuje
Mladena Stariho.
Štiriletni mandat novoizvoljenih članov
začne teči dne 17. 1. 2008, ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani kot imetniki delnic
Term Čatež d.d. na dan 27. 7. 2007. Prijave
za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
in utemeljitvijo sklepov, s soglasji in izjavami predlaganih članov nadzornega sveta po
255. in 273. členu ZGD-1, so delničarjem na
vpogled v splošni službi na sedežu družbe
Čatež, Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, in sicer vsak delavnik od 9. do
12. ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa
so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe: www.terme-catez.si.
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Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Terme Čatež d.d.
uprava
Št. 5/07
Ob-19315/07
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe Žito Gorenjka, d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
12. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka, d.d.,
ki bo 30. 7. 2007, v prostorih družbe, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s pričetkom ob 11.
uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave in nadzornega sveta se za
predsednika skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi
Andreja Kopač kot predsednik ter Darja
Ažman in Sonja Podobnik kot preštevalki
glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja, Bleiweisova cesta 20.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2006 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2006;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o
načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2006; predlog za
razporeditev bilančnega dobička ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe
Žito Gorenjka, d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto
2006, revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta družbe Žito Gorenjka, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in
o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe Žito Gorenjka, d.d., med
poslovnim letom 2006.
Predlog sklepa št. 2.2: na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2006 znaša
296.754.477,15 SIT (1.238.334,49 €) in ki
ga sestavljajo preneseni dobički iz preteklih
let, ki po stanju na dan 31. 12. 2006 znašajo 213.601.617,83 SIT (891.343,76 €) in
čisti dobiček tekočega leta 2006, ki znaša
83.152.859,32 SIT (346.990,73 €), razporedi, kot sledi:
a) del bilančnega dobička v višini
115.499,25 € se razdeli delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na drugi delovni
dan po izvedbi skupščine,
b) dividenda znaša 0,1252 € bruto na
delnico,
c) dividende se bodo izplačale na dan
26. 10. 2007 na transakcijske račune v nerevaloriziranem znesku,
d) preostali del bilančnega dobička v
znesku 1.122.835,24 € se prenese v poslovno leto 2007 kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa št. 2.3: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta družbe
Žito Gorenjka, d.d. v poslovnem letu 2006
in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2007
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.
4. Predlog glavnega delničarja družbe
Žito Gorenjka, d.d. za izključite manjšinskih
delničarjev iz družbe.
Glavni delničar družbe Žito Gorenjka,
d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, družba
Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je imetnik
844.740 delnic družbe Žito Gorenjka, d.d.,
Rožna dolina 8, 4248 Lesce, kar upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v
povezavi z drugim odstavkom 528. člena
ZGD-1 predstavlja 91,56% v osnovnem kapitalu družbe, skladno z določili 384. člena,
385. in 386. člena ZGD-1 predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št 4.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je
imetnik 844.740 delnic družbe Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, kar
predstavlja upoštevajoč drugi odstavek 384.
člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 91,56% osnovnega
kapitala družbe sklenila, da se 77.868 delnic
preostalih manjšinskih delničarjev prenese
na glavnega delničarja družbo Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana za plačilo denarne odpravnine, ki
jo bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za
prenesene delnice skladno s tem sklepom,
je določena skladno z določili 385. člena
ZGD-1 in znaša 11,10 EUR za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in upoštevajoč število
delnic, ki posameznemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine
družbe Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, upravi družbe skladno z določili
drugega odstavka 385. člena ZGD-1 predložil izjavo banke NLB, s katero je banka
solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma
po vpisu sklepa o prenosu delnic v register,
manjšinskim delničarjem plačal odpravnino
za pridobljene delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne
odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne odpravnine sta priložena gradivu za sklic skupščine
in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Sklep št. 4.2.:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v skladu z določili 387. člen ZGD-1 izvede
vse potrebne aktivnosti za prenos delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Prijava udeležbe na skupščini:
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Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce in so
vpisani v delniško knjigo družbe tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
O sklepih pod točkami 1, 2 in 3 dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih glasov. Za sklepe pod točko 4 dnevnega reda
pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi:
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje:
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo:
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov v skladu z določili ZGD-1, ki
vključuje: letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2006, revidirane računovodske
izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2006 so
na vpogled v informativni pisarni družbe.
Manjšinske delničarje družbe v skladu z
določili 386. člena Zakona o gospodarskih
družbah tudi obveščamo, da jim je na sedežu družbe omogočen vpogled v predlog
sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo, pisno poročilo glavnega delničarja, v katerem
pojasnjuje predpostavke za prenos delnic
in primernost višine denarne odpravnine,
poročilo pooblaščenega revizorja reviziji primernosti višine denarne odpravnine, letna
poročila družbe Žito Gorenjka, d.d., Rožna
dolina 8, 4248 Lesce za zadnja tri poslovna
leta.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 386. člena ZGD-1.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave tega vabila dalje od 10. do 13. ure v informativni
pisarni družbe.
Žito Gorenjka, d.d.
glavni direktor
Franci Čampa
Ob-19316/07
Skladno z 9. členom Statuta družbe sklicujem
skupščino družbe TOM Tovarna opreme
d.d.,
ki bo dne 30. 7. 2007 ob 14. uri v sejni
sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsednik uprave otvori
skupščino in ugotovi, da je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da lahko veljavno
zaseda.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval notar Tonček Bevc, tudi v
vlogi zapisnikarja
3. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 2006 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2006
z mnenjem revizijske družbe in poročilom
nadzornega sveta v predlaganem besedilu
ter podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: del bilančnega dobička,
ki izvira iz čistega poslovnega izida iz leta
2006 se uporabi za:
a) izplačilo bruto dividende na delnico
v višini 2 €,
b) družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 30 dni od dneva skupščine,
c) preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: navadne imenske delnice družbe z nominalnim zneskom 10.000,00
SIT se zamenjajo za kosovne delnice, in
sicer tako, da se ena navadna imenska delnica z nominalnim zneskom 10.000,00 SIT
zamenja za eno navadno imensko kosovno
delnico.
Osnovni kapital družbe je poslej razdeljen na 26.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
6. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln,
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja,
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije,
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73.201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja,
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
– V 1. členu firma in sedež se odpravi
pisna napaka, tako da se beseda »Tovama« nadomesti z besedo »Tovarna«. Beseda »Točen« se nadomesti z besedo »Poslovni«.
– 2. člen dejavnost družbe se dopolni z
naslednjimi dejavnostmi:
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln,
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja,
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije,
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja,
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike,
– Prvi in drugi odstavek 3. člena Osnovni kapital se spremenita, tako da glasita:
osnovni kapital družbe znaša 1.084.960,77
EUR in je razdeljen na 26.000 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
Vse kosovne delnice so navadne, imenske, enega razreda, katerih prenos je omejen z dovoljenjem družbe.
– V 6. členu sklad lastnih delnic se črta
besedilo »(Ur. l. RS št. 30/93 in spremembe)«.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2007 se imenuje družbo
Dinamic, revizijska družba, d.o.o., iz Novega
mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so udeležbo pisno prijavili tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo
na skupščini priložiti tudi pisna pooblastilo
delničarja.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbe pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoje stališče najkasneje v 12 dneh po
sklicu in obvestila delničarje z objavo v Ur.
l. RS.
Sejna soba družbe, kjer bo potekala
skupščina delničarjev, bo odprta pol ure
pred začetkom zasedanja. Zato pozivamo
udeležence, da se v tem času zglasijo pri
preštevalcih glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje čez pol
ure v istih prostorih. Takrat bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TOM Tovarna opreme d.d.
uprava
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 63/2006
Os-18842/07
To sodišče na podlagi 101. in 102. člena ZPPSL objavlja sledeči oklic: Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča, opr. št. St
63/2006 z dne 14. 6. 2007, se nad dolžnikom LIBRA d.o.o. Koper, Belveder 4,
Koper, matična številka 5520975, začne
stečajni postopek.
Za stečajno upraviteljico se določi Tanko
Olga iz Ribnice, Škrabčev trg 54.
Poleg dolžnikove firme se dodata besedici »v stečaju«.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazili prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 9.
2007 ob 9. uri, v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 6. 2007
St 25/2006
Os-18843/07
To sodišče popravlja oklic z dne 7. 6.
2007, objavljen v Uradnem listu RS št. 53 z
dne 15. 6. 2007, ki se pravilno glasi: oklic.
To sodišče je s sklepom opr. št. St
25/2006-38 z dne 7. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnico Borko Tasič
s.p., Penzion Borka, Borovška cesta 71,
Kranjska Gora, matična številka: 5937188,
šifra dejavnosti: 55.100.
Za stečajnega upravitelja se določi Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljubljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 7,93 EUR (prej 1.900,00 SIT) in
največ 158,57 EUR (prej 38.000,00 SIT), na
račun pravnih oseb št. 01100-1000339014,
sklic na št. 11-42170-7110006-55402506
za fizične osebe in zasebnike na račun št. 01100-1000338529, sklic na št.
11-42170-7110006-55402506.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 9.
2007 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega sodišča.
Poprava oklica je bila pritrjena na oglasno desko sodišča dne 18. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 6. 2007

St 80/2007
Os-18844/07
To sodišče je s sklepom St 80/2007 dne
19. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom T & T INT, Trgovina, marketing,
založništvo, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132,
matična številka: 5296285, številka reg. vložka: 10306900, davčna številka: 20861966.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR, ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 9. 2007 ob 11. uri v razpravni dvorani
št. 5, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2007
St 42/99
Os-18845/07
To sodišče je s sklepom St 42/99 dne
21. 5. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom COME 2 US d.d. - v stečju, Celovška 206, Ljubljana.
Preostanek premoženja, ki ga predstavlja 12% lastniški delež v osnovnem kapitalu
družbe LIZA LEASING, družba leasing, investicije in zastopanje d.o.o., Ljubljana, Celovška 206, se v nominalni višini 2.400.000,00
SIT prenese na upnike:
- Interevropa d.d., Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, v deležu 30,6%,
- DAEWOO HANDELS g.m.b.h., Frankfurt, v deležu 69,1%,
- Kompas rent a car d.d., Celovška 206,
Ljubljana, v deležu 8,7% in
- NOVA KMB d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v deležu 11,8%.
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 21. 5. 2007
St 62/2007
Os-18846/07
To sodišče je s sklepom St 62/2007 dne
18. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Pekarna in Slaščičarna Hram,
proizvodnja in trgovina d.o.o., Kočevje,
Trdnjava 1, matična številka: 201051, vložna številka: 14071100.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR, ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 2007 ob 10. uri v razpravni dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2007
St 8/2006
Os-18847/07
To sodišče je na seji senata dne 18. 6.
2007 pod opr. št. St 8/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom ALPHA
založništvo in nepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 11/a, Novo mesto, matična številka: 5361095, šifra dejavnosti: 22.120, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
ALPHA založništvo in nepremičnine d.o.o.,
Trdinova ulica 11/a, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.
Upnike se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 6. 2007
St 92/2007
Os-18906/07
To sodišče je s sklepom St 92/2007 dne
20. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom SPAS DUCOM CORP d.o.o.,
Celovška c. 264, Ljubljana, matična številka: 1447084, davčna številka: 61055697,
vložna številka: 13234600.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Andreja Terpotec iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kokovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR, ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 2007 ob 13.40 v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2007
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St 76/2007
Os-18907/07
To sodišče je s sklepom St 76/2007 dne
20. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtoservis Aljaž Florijančič
s.p., Ob železnici 2, Ribnica, matična številka: 1951980, davčna številka: 42090091,
številka dejavnosti: 50.200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Andreja Terpotec iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7.93 EUR in največ
158.57 EUR, ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 2007 ob 13.50 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2007
LIK 87/2007
Os-18908/07
To sodišče je s sklepom Lik 87/2007 dne
20. 6. 2007 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Skupnost osnovnih šol
Občine Domžale, Lukovica, Mengeš in
Moravče, Ljubljanska cesta 89, Domžale,
matična številka: 5235235, vložna številka:
10194000.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% 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 17. 9. 2007 ob 13.15 v razpravni dvorani št. IV tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7,
Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2007
PPN 96/2007
Os-18909/07
To sodišče je s sklepom z dne 15. 6.
2007 pod opr. št. PPN 96/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
KIK Plastika, družba za proizvodnjo plastike in storitve d.o.o., Kamniška cesta
19, Kamnik, matična številka: 1576577,

vložna številka: 13432200, davčna številka:
22351876.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlog
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(15. 6. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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.:
0110-8450084029 (sklic na št.: 99).
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zopet terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Razdrih iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
- Plastika d.o.o. - v stečaju, Kamnik
- KIK Kemijska industrija Kamnik d.o.o.
- Tekstilna tovarna Okroglica d.d.
- Agenta d.o.o., Maistrova 6, Ljubljana
- Ivan Murkovič, Godič 82D, Stahovica,
kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 15. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2007
St 12/2006
Os-18938/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 12/2006 sklep z dne 21. 6. 2007
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Tesarstvo, trgovinske storitve, Marjeta Škotnik s.p., Cesta Lole Ribarja 2, Šoštanj – v
stečaju (matična številka: 5789476, ID št.
za DDV: SI47254351) 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: Tesarstvo,
trgovinske storitve, Marjeta Škotnik s.p.,
Cesta Lole Ribarja 2, Šoštanj - v stečaju
(matična številka: 5789476, ID št. za DDV:
SI47254351) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
21. 6. 2007
St 36/2006
Os-18939/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2006 sklep z dne 21. 6. 2007
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: SLB
mednarodni transport, d.o.o., Maribor-
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ska 86, Celje – v stečaju (matična številka:
5815827, ID št. za DDV: 84810904), se zaključi, v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: SLB mednarodni
transport, d.o.o., Mariborska 86, Celje – v
stečaju (matična številka: 5815827, ID št.
za DDV: 84810904) iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
21. 6. 2007
St 1/2006
Os-19050/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2006 sklep z dne 21. 6. 2007
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gostinstvo, posredništvo in avtoprevozništvo Uroš Ribič s.p., Obrežje 21, Radeče
– v stečaju (matična številka: 1306731, ID
št. za DDV: 83205349) 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: Gostinstvo,
posredništvo in avtoprevozništvo Uroš Ribič s.p., Obrežje 21, Radeče – v stečaju
(matična številka: 1306731, ID št. za DDV:
83205349) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 6. 2007
St 13/2007
Os-19051/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2007 sklep z dne 21. 6. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Stegrad d.o.o., Gradbeništvo in storitve,
Cesta v Lokrovec 11/a, Celje – v stečaju
(matična številka: 1575970, ID št. za DDV:
SI50816799), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 27. 6.
2007 ob 8.30, soba št. 236/II tukajšnjega
sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: STEGRAD
d.o.o., Gradbeništvo in storitve, Cesta v Lokrovec 11/a, Celje – v stečaju (matična številka: 1575970, ID št. za DDV: SI50816799)
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 6. 2007
St 18/2007
Os-19053/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod.
opr. št. St 18/2007 sklep z dne 21. 6. 2007:
I. To sodišče je neposredno dne 26. 4.
2007 ob 8.55 prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: »R.S.
BALA« Žiga Bala s.p., Zgornja Hudinja
41a, Celje in je dne 21. 6. 2007 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: »R.S.
BALA« ŽIGA BALA s.p., Zgornja Hudinja
41a, Celje (matična številka: 5584030, ID št.
za DDV: SI13598511) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
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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 do vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93
EUR) in največ 2000 točk (158,60 EUR) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca:
00 1110-18-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 9. 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 21. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 6. 2007
St 57/2007
Os-19275/07
To sodišče je s sklepom St 57/2007 dne
20. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ALESSA d.o.o., Cigaletova ul.
5, Ljubljana, matična številka: 5386098,
davčna številka: 23027886.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Andreja Terpotec iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča, ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 2007 ob 13.30 v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
20. 6. 2007
St 182/2002
Os-19276/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Chemotehna d.o.o., Parmova 51, Ljubljana za dne
27. 8. 2007 ob 11. uri v razpravni dvorani št.
I tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
14. 6. 2007
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St 188/2006
Os-19277/07
To sodišče je s sklepom St 188/2006 dne
18. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Bioskan Hokkanen & Partner
d.o.o., Malo Trebeljevo 88, Ljubljana, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2007
St 32/2002
Os-19278/07
To sodišče je s sklepom St 32/2002 dne
20. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tritrade d.o.o. – v stečaju, Vaše
29a, Medvode.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2007
St 208/2006
Os-19279/07
To sodišče je s sklepom St 208/2006 dne
20. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom ATIER d.o.o. – v stečaju, Šišenska 17, Ljubljana.
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 20. 6. 2007
St 42/2007
Os-19280/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
42/2007 z dne 1. 6. 2007 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Avto - Dekord, trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo d.o.o., Gorkega ulica 55, Maribor.
Odslej se dolžnikova firma glasi Avto Dekord, trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo d.o.o. - v stečaju, Gorkega
ulica 55, Maribor, njegova matična številka
je 5468116, šifra dejavnosti pa G/50.102.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, univ. dipl. ekonomist, stan. Stantetova 4, Maribor.
Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov tukajšnjega sodišča
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ 2.000 točk
(158,60 EUR). Vplačati jo morajo na račun
sodnih taks tukajšnjega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna št. pri
obojih 11 42196-7110006).
Zaradi pomanjkanja sredstev v stečajni
masi sodišče upnike še poziva, naj v prijavi
terjatve navedejo, ali so pripravljeni financirati stroške stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bodo dne
25. 9. 2007 ob 13.15 v sobi št. 240 tukajšnjega sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2007

St 135/2003
Os-19281/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Market in bar Angela Hanžič s.p., Jareninski dol 22, p. Jarenina, v stečaju,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2007
St 7/2007
Os-19282/07
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom TRISO, proizvodnja risalnega orodja
in predelava plastike d.d., Pameče 151,
Slovenj Gradec, matična številka: 5103177,
davčna številka: SI22062963.
II. Odslej se firma dolžnika glasi TRISO,
proizvodnja risalnega orodja in predelava
plastike d.d. - v stečaju, Pameče 151, Slovenj Gradec.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi univ. dipl. pravnik Tone Kozelj iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
3. 10. 2007 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo transakcijskega
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženje (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vrednosti prijavljene terjatve vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ 2000 točk
(158,57 EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 21. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 6. 2007
St 17/2007
Os-19339/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
17/2007 z dne 21. 6. 2007 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom, REBUS
- TRADE, trgovsko – proizvodno podjetje d.o.o., Hruševje 69, Hrušovje, matična
številka: 5788536, začne in takoj zaključi ter
po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris iz
sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2007
St 222/2006
Os-19340/07
To sodišče je s sklepom St 222/2006 dne
21. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom JUS Storitve in trgovina d.o.o.
– v stečaju, Kersnikova ulica 4, Kamnik,
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 21. 6. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Antolič Marko, Zgornji Duplek 074,
Spodnji Duplek, potni list, št. P01074995,
izdala UE Maribor. gno-263257
Babič Lovrenc, Riharjeva ulica 028,
Ljubljana, potni list, št. P00602368, izdala
UE Novo mesto. gnz-263021
Belec Damir, Starše 076B, Starše, potni
list, št. P00981312, izdala UE Maribor.
gns-263253
Cimerman Boštjan, Šardinje 054A, Velika
Nedelja, potni list, št. P00117595, izdala UE
Ormož. gnf-263016
Derbal Denisa, Andreaševa ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. PB0101340, izdala
UE Ljubljana. gnj-263262
Djurić Snježana, Sotelsko 008, Krško,
potni list, št. P00400387, izdala UE Krško.
gnb-263270
Drevenšek Ana, Novi trg 001, Ljubljana,
potni list, št. PB0014113, izdala UE
Ljubljana. gnn-263258
Franić Tin, Ivanov hrib 001, Rogaška
Slatina, potni list, št. P01183920, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gne-263017
Godec Iris, Slovenska ulica 024, Maribor,
potni list, št. P01183310, izdala UE Maribor.
gng-263015
Jevtić Oliver, Cesta Toneta Tomšiča
021J, Jesenice, potni list, št. P00112965,
izdala UE Jesenice. gnc-263019
Kelbl Blaž, Bohinjska Bela 012, Bohinjska
Bela, potni list, št. P00842928, izdala UE
Radovljica. gnq-263255
Kokolj Jožica, Tomažičev trg 001, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00082457,
izdala UE Koper. gnr-263254
Kozjek Aleš, Podjunska ulica 021,
Ljubljana, potni list, št. P00607560, izdala
UE Ljubljana. gnh-263264
Krnc Jože, Zagrad 023, Škocjan, potni
list, št. P00888497, izdala UE Novo mesto.
gnm-263259
Matjašec Iztok, Podgora pri Dolskem 055,
Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00241039,
izdala UE Ljubljana. gnd-263268
Matjašec Vesna, Podgora pri Dolskem
055, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00318785,
izdala UE Ljubljana. gnc-263269
Matjašec Žiga, Podgora pri Dolskem 055,
Dol pri Ljubljani, potni list, št. PB0092965,
izdala UE Ljubljana. gnx-263273
Neziraj Fazli, Velenjska cesta 005, Žalec,
potni list, št. AE0003037, izdala UE Žalec.
gnh-263014
Povše Tristan, Golo 089, Ig, potni
list, št. PB0037244, izdala UE Ljubljana.
gnd-263018
Pregl Meri, Gosposvetska cesta 020,
Maribor, potni list, št. P01146748, izdala UE
Maribor. gnp-263256
Rudman Agata, Drska 076, Novo mesto,
potni list, št. P00148984, izdala UE Novo
mesto. gne-263267
Rudman Jošt, Drska 076, Novo mesto,
potni list, št. P00885469, izdala UE Novo
mesto. gng-263265

Rudman Mija, Drska 076, Novo mesto,
potni list, št. PB0023761, izdala UE Novo
mesto. gnz-263271
Rudman Miran, Drska 076, Novo mesto,
potni list, št. P00148982, izdala UE Novo
mesto. gnf-263266
Rudman Nuša, Drska 076, Novo mesto,
potni list, št. PB0023847, izdala UE Novo
mesto. gny-263272
Toman Zofija, Bevkova ulica 012, Žalec,
potni list, št. P00752076, izdala UE Žalec.
gni-263263
Trujillo Čenčič Igor, Mexico, Montes
Himalaya 330 Mexico, D.F. 11000, potni
list, št. P00801734, izdala UE MZZ.
gnb-263020
Vikić Alisa, Cesta maršala Tita 053B,
Jesenice, potni list, št. P00713688, izdala
UE Ljubljana. gnl-263260
Vikić Anel, Cesta maršala Tita 053B,
Jesenice, potni list, št. PB0021800, izdala
UE Jesenice. gnk-263261
Vogrin Aljoša, Grušova 030, Malečnik,
potni list, št. P01100456, izdala UE Maribor.
gni-263013

Osebne izkaznice preklicujejo
Auersperger Andrej, Pražakova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000215303.
gnb-262995
Barič Anton, Ulica oktobrske revolucije
49, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001618154. gnc-263144
Bašić Ermina, Cesta na Vrtače 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001953875.
gnh-262889
Bauman Žiga, Malna 16, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001998995.
gng-263140
Bevk Marija, Ulica pod gozdom 47,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000853079.
gnf-262916
Budački David, Ul. Belokranjskega
odreda 14, Metlika, osebno izkaznico, št.
AH 13556 – za tujca. gnx-263148
Cafuta Leon, Repišče 23/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002015759. gnb-263070
Cerar Maja, Sveti Andrej 4, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001796959.
gnh-262914
Cešek Vesna, Kompolje 1/a, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
002044216.
gno-263057
Colnerič Monika, Mestinje 37, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001351746.
gny-262872
Črnko David, Bezena 88, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001869404. gnx-263073
Čuk Jure, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002093217.
gnv-263000
Dekleva Jure, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002037253.
gnu-262976
Dežan Josić Helena, Seidlova cesta
54, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001750105. gnm-262934

Dilena Jožica, Cesta 6, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001555210.
gni-263038
Domajnko Lea, Puškinova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001369812.
gno-263082
Dornik Novak Dragica, Bistrica 47,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000999123.
gni-263138
Dragan Lara, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335241.
gng-262940
Dvoršak Ana, Rožna dolina, cesta X/23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000099195.
gnw-262999
Đorđić Mitar, Janševa ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001624426.
gnm-262984
Eljon Marija, Oprešnikova ulica 18/c,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000633118.
gnh-263164
Fideršek Jože, Pobrežje 169, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001947486. gnd-263118
Frece Slavica, Tovsto 3, Laško, osebno
izkaznico, št. 002039647. gnu-262901
Gerbic Janez, Kregarjevo 12, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001863677.
gnm-263109
Gerbič Matej, Gabrje 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001943563.
gnp-262931
Gerdin Marija, Vodnikova cesta 316,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000543705.
gnr-263004
Goltes Grega, Borovška cesta 80,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
000430912. gny-263122
Grašič Franc, Dolžanova pot 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001000500.
gne-263167
Grbić Rajka, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001735277.
gnt-262977
Grbić Slađana, Čanžekova ulica 40/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001907068.
gnx-262998
Gregorič Mitja, Cankarjeva ulica 11, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000128615.
gng-263065
Herakovič Martin, Mihalovec 15,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001904492.
gnv-262975
Horvat Janez, Zagojiči 15, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001462651. gnz-263071
Horvat Primož, Pot na Labar 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000194148.
gnm-263009
Hrvatin Alja, Veluščkova ulica 8, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001756350.
gne-263142
Intihar Aleksandra, Čopova ulica
1/a, Dob, osebno izkaznico, št. 000360150.
gnm-262909
Izgoršek
Simona,
Prapreče
2/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 002008829.
gny-263072
Jagarinec Sandra, Resljeva ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001984829.
gnv-263075
Jaklič Stanislav, Hinje 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000729905.
gnn-263058
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Janc Domen, Knezdol 41, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001659810.
gne-262867
Josić Peter, Seidlova cesta 54, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001750094.
gnl-262935
Juras Boris, Klunova ulica 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002054800.
gnd-262993
Jurgec Jože, Štrekljeva ulica 2/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002074961.
gne-262992
Kambič Katarina, Štihova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001682245.
gnu-263001
Kancler Dejan, Stari Log 10, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001920066.
gnw-263099
Kavčič Andrejina, Gradišče nad Prvačino
7/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000629570. gno-262882
Kavčič Miran, Gradišče nad Pravčino 7/a,
Prvačina, osebno izkaznico, št. 001319770.
gnf-263066
Kenk Maruška, Topniška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000150171.
gnj-263012
Klanfar Mojca, Prešernova cesta 21,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001865098.
gng-262915
Klebčar Franc, Nadanje selo 45,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001779244.
gni-263088
Klobasa Marjan, Radgonska cesta 3, Sv.
trojica v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000982581. gnf-262866
Kokalj Marija, Cesta maršala Tita 2/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000652547.
gnm-262884
Koren Mirna, Prušnikova ulivca 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002031208.
gnn-263083
Korošec Stojan, Ulica bratov Berglez 30,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 000118103.
gnv-263100
Kos Zoran, Ulica Staneta Rozmana
1/b, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001898998. gnz-263146
Kosmač Krušec Mateja, Škerljeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001260352.
gns-263153
Košir Miran, Kovinarska cesta 1/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000860809.
gns-262928
Kovačec Marjana, Rozmnaova ulica 5,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000708092.
gnm-263034
Kovačič Aljaž, Koroška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001774733.
gnr-263079
Kovačič Barbara, Koroška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001807560.
gns-263078
Kovačič Matjaž, Koroška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001807567.
gnq-263080
Kregar Marjan, Merčenkova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000159745.
gns-262978
Križ Mojca, Jenkova cesta 41, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001630709.
gng-263115
Križaj Alja, Moste 11/k, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001336229. gnu-262876
Krsnik Veronika, Dolnja Počehova 35/a,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000598352. gnc-262894
Kržan Jure, Mali Vrh 18/a, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001772086.
gni-263063
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Kupljen Franc, Gubčeva ulica 25,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001666700.
gnm-263134
Kutnjak Uroš, Vas 17/a, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 002133857.
gnq-263130
Lamut Polona, Slovenski trg 5,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001745648.
gnb-263120
Leban Nevica, Mizarska ulica 12,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001669338.
gnh-263064
Lipovšek Milena, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000742631.
gno-263007
Lisac Boris, Šalek 103, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001758451. gni-262888
Lukan Marija, Cesta maršala Tita 96,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000428366.
gnz-263121
Mahorič Boris, Malejeva ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000704237.
gnp-262981
Majnik Nada, Belokranjska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000470380.
gnn-262983
Maleševič Borut, Jenkova ulica 7,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001645783. gnc-263169
Markelj Vesna, Gasilska ulica 5, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 001421921.
gnd-263068
Melavc Denis, Luče 41, Luče, osebno
izkaznico, št. 002056792. gne-263067
Mencin Anton, Melikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000455648.
gno-262982
Miklič Tadej, Veliki breg 28, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
002096249.
gnl-262885
Mlinar Špela, Paradiž 78, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001793039. gne-263117
Mordon Tim, Grablovičeva ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002052468.
gns-263003
Mudrinič Zoran, Ulica Arnolda Tovornika
6, Maribor, osebno izkaznico, št. 000424565.
gnw-263074
Muller Nataša, Ljubljanska cesta 117,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000850546.
gnp-262906
Naglič Ana, Bašelj 14, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000831853. gni-263163
Narobe Matevž, Ljubljanska cesta 80/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001427410.
gnn-262908
Novak Jože, Bistrica 47, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 000999137. gnj-263137
Novak Mirko, Artiče 29, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000806910. gnn-263133
Novak Nuša, Trubarjeva ulica 14, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 002002214.
gnz-262871
Oberstar Mateja, Kajuhovo naselje 30,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001727069.
gno-263157
Osolnik Nika, Breznikova cesta 20,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002110723.
gnr-262904
Osolnik Renata, Breznikova cesta 20,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002063129.
gnq-262905
Ovčina Dragan, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001467652.
gnf-263166
Papež Gregor, Zavetiška ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001097204.
gnl-263010

Pate Ivan, Dolenje Kamence 76, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000499156.
gnk-262936
Pelc Ksenija, Glinška ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000936873.
gno-262932
Petraš Deni, Primostek 27/a, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000378944.
gnv-263050
Petriček Tomaž, Koprska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000768912.
gnt-263002
Petrovčič David, Usnjarska cesta 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001279559.
gnt-262927
Pišler Matej, Trnovski pristab 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001822451.
gng-262990
Plut Andrej, Župančičeva cesta 6,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000322602.
gnu-263051
Podobnik Zdenka, Dolenje Novaki 4,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000255457.
gnj-263087
Pogačnik Tomaž, Litostrojska cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000186093.
gnk-263011
Poljak Roman, Cesta Radomeljske
čete 60, Radomlje, osebno izkaznico, št.
002017703. gnj-262912
Poljanec Ambrožič
Tone,
Puštal
151, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002140088. gnh-263114
Poljanec Barbara, Puštal 151, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000625180.
gni-263113
Poljanec Ivan, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000517421.
gnr-262979
Poljšak Danica, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001951983.
gnq-262980
Pongrac Darko, Zvezda 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001429458.
gnz-262996
Pšenica Nada Marija, Maroltova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044294.
gnp-263006
Ramovš Janez, Dolenje Jesenice 13,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000163282.
gnh-263139
Rebernišek Jožef, Na jožefu 21,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001045918. gnt-263152
Recer Marijan, Dolina 26, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
000222126.
gng-262890
Rihter Robert, Hrastovlje 51, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000361837. gnd-263168
Robin Nikolaj Milan, Čečovje 9/a,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000715083. gnd-263043
Rota Elena, Šared 23, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št.
002037464.
gnf-263141
Rupnik Antonija, Zvezna ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000603990.
gnc-262994
Rus Sašo, Kasaze 66/b, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000467991. gnp-263156
Rutar Andrej, Cankarjeva cesta 29,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001346489.
gnu-262926
Sekolovnik Anton, Kozji vrh 3, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000820346.
gnr-263054
Selmani Sefedin, Trg 4. julija 15,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000376633. gni-263188
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Sobočan Milan, Melinci 132/c, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000381494.
gnb-263145
Sodin Črešnar Vida, Konjiška cesta 4,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001426940.
gnw-263274
Starec Albin, Študljanska cesta 55,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001960630.
gni-262913
Stopar
Luka,
Tovarniška
cesta
3/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000026536. gnj-263037
Sušnik Sandi, Rožično 2/a, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001707192.
gnv-262925
Šaurin Simon, Planinska cesta 26,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000974060.
gng-263290
Šenkiš Monja, Apače 85, Apače, osebno
izkaznico, št. 001919477. gnc-263119
Škoberne Jan, Šalek 66/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
002017526.
gnb-262870
Škrabec Milena, Dolenji Lazi 70,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001025085.
gnr-262929
Šušteršič Matej, Mencingerjeva ulica 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001357315.
gng-263165
Tadel Dolores, Šolska ulica 48,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000308763.
gnn-262883
Turković David, Koseze 65, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000408410.
gnd-262868
Tušek Cvetka, Sv. Lenart 71, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001872027.
gnj-263112
Uršej Blaž, Prelska 21, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001565647. gnf-263116
Vajda Tina, Hotinja vas, Srednja ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001996013.
gnm-263084
Valušnik Nika, Pretnarjeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001756206.
gny-262997
Vindiš Damjan, Šerovo 3, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001618258.
gnx-262873
Virant Mateja, Kešetovo 7, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001225850.
gnt-263127
Volf Stanislav, Prevoje pri Šentvidu 164,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000345033.
gno-262907
Vrenko Hilda, Koroška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000674528.
gnt-263077
Vrščaj Dušan, Rojčeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002046710.
gnn-263008
Vukmanič Robert, Mesarska cesta 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001133652.
gnq-263005
Zupanc Sergej, Petrovče 141, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000756559.
gnq-263155
Žagar Stanislav, Barletova cesta 7,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000961578.
gnh-262939
Žgur Nina, Razbor 24/a, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 002032729. gnl-263110
Žnider Tomaže, Podvin pri Polzeli 16,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001811742.
gnr-263154
Žura Drago, Kotnikova ulica 12,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001945146.
gnu-263076

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Agrež Pavlovič Jožefa, Lastnič 11,
Buče, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S 1725627, reg. št. 9690, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnw-262874
Bajraktarevič Jasna, Glavarjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002136639, reg. št. 222040, izdala UE
Ljubljana. gnq-263180
Belcijan Borut, Vrba 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002106796, reg. št. 36259, izdala UE
Domžale. gne-262917
Belingar Matjaž, Detelova ulica 5,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002184730, reg. št. 38980, izdala UE
Domžale. gnd-262918
Bernat Nada, Razlagova ulica 2/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000499093, izdala UE Murska
Sobota. gny-263147
Bevk Marija, Ulica pod gozdom 47,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001962123, reg. št. 41201, izdala UE
Domžale. gnc-262919
Bobek Franc, Kolodvorska cesta
2/a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001655049, reg. št.
10710, izdala UE Kočevje. gns-263103
Bočko Stanislav, Pot Josipa Brinarja 5,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001687994, izdala UE Hrastnik.
gnq-262930
Bojić Gordana, Jevnica 20/a, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1942653, reg. št. 14424, izdala UE Litija.
gny-263047
Bozi Karno, Vorohova ul. 36, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 953161, izdala UE Ruše. gng-263044
Božič Primož, Prapetno Brdo 11,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003168934, izdala UE Tolmin.
gni-262988
Božnar Ivana, Bodovlje 41, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002004095, izdala UE Škofja Loka.
gnx-263123
Bračko MIlan, Ritoznoj 66/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3046217, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv-263150
Brkić Edita, Goriče 33/d, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002234827, reg.
št. 61333, izdala UE Kranj. gnm-263159
Burja Bernarda, Ulica Malči Beličeve 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001919796, reg. št. 38242, izdala UE
Ljubljana. gne-262942
Černivec Gregor, Topole 48, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001238216, reg. št. 32999, izdala UE
Domžale. gnb-262920
Ćosić Gregor, Primčeva ulica 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001862397, reg. št. 99919, izdala UE
Maribor. gns-263178
Demiri Esmir, Ulica Alojza Valenčiča
10, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000067222, izdala UE Izola.
gnk-263036
Dokl Jože, Papirniški trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002082634, reg. št. 34517, izdala UE
Ljubljana. gnj-263187
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Dokl Nada, Kapelska cesta 5, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000007806, reg. št. 7742, izdala UE
Gornja Radgona. gnh-263089
Dražić Lazar, Hafnerjeva ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1760907, reg. št. 232526, izdala UE
Ljubljana. gnj-262862
Dukovski Andrej, Senčna ulica 15, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000013531, izdala UE Izola. gnl-263035
Dvoršek Anton, Golo 115, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2032945, reg. št. 50547, izdala UE
Ljubljana. gnl-262960
Đorđić Mitar, Janševa ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001993051, reg. št. 199151, izdala UE
Ljubljana. gnw-262949
Eljon Marija, Oprešnikova ulica 18/c,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000421472, reg. št. 9474, izdala UE
Kranj. gnl-263160
Erjavec Boštjan, Marinovšeta cesta
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 003139792,
reg. št. 271884, izdala UE Ljubljana.
gnz-262921
Flisar Valter, Razlagova ulica 9, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000651428, izdala UE Murska Sobota.
gng-263040
Furlan Marino, Kobjeglava 81, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 002078494, izdala UE Sežana.
gnj-263062
Gaber Tamara, Serdica 17/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. VI 1405, izdala UE Murska Sobota.
gne-263042
Gobec Romana, Cesta na Primož 13,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3148472, reg. št. 13048, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnk-263061
Gregorec Lana, ruška cesta 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003106116, reg. št. 138822, izdala UE
Maribor. gny-262897
Grošelj Andrej, Černigojeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1720221, reg. št. 847, izdala UE Litija.
gnc-262969
Grošelj Marko, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001871241, reg. št. 186925, izdala UE
Ljubljana. gnt-262952
Horvat Primož, Pot na Labar 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001990551, reg. št. 173839, izdala UE
Ljubljana. gnp-262956
Horvat
Tomaž,
Moščanci
62/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001439549, izdala UE
Murska Sobota. gnh-263039
Hozanović Fikret, Hrastje 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001658911, izdala UE Novo mesto.
gnm-263059
Jaklič Zdravko, Veliki Podlog 30,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, reg. št. 6796,
izdala UE Krško. gnv-263275
Japič Majda, Viška cesta 49/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001588153, reg. št. 205606, izdala UE
Ljubljana. gns-262953
Jerovšek Zlatko, Raičeva ulica 33/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SA 136364, reg. št. 120917, izdala UE
Ljubljana. gny-262972
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Juhant Grega, Ulica Gorenjskega odreda
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1412351, reg. št. 46661, izdala UE Kranj.
gns-262903
Juras Boris, Klunova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2140914, reg. št. 223359, izdala UE
Ljubljana. gnd-262968
Jurša
Alen,
Branoslavci
20/b,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003129330, izdala UE Ljutomer.
gnd-263093
Jurša
Iztok,
Branoslavci
20/b,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001466754, izdala UE Ljutomer.
gnz-263096
Justin Aleš, Puštal 75, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003065602, izdala UE Škofja Loka.
gnw-263124
Kajnih Grega, Pot na Dobravo 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1674177, reg. št. 24442, izdala UE
Kamnik. gnu-263126
Kalan France, Smledniška cesta 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000287934, reg. št. 17571, izdala UE
Kranj. gnk-263161
Kavčič Marija, Dolinškova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000101952, reg. št. 46996, izdala UE
Ljubljana. gni-262963
Kavčič Miran, Gradišče nad Pravčino
7/a, Prvačina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001985534, izdala UE Nova
Gorica. gnn-263033
Kenk Maruška, Topniška ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001760151, reg. št. 23406, izdala UE
Ljubljana. gnk-262961
Keršmanc Miroslav, Martinova ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1797045, reg. št. 187284, izdala UE
Ljubljana. gnx-262973
Knific Alja, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215508, reg. št. 222341, izdala UE
Ljubljana. gnz-262971
Kolar Andrej, Na ledinah 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002021554, reg. št. 23029, izdala UE
Domžale. gny-262922
Koroša Lidija, Ključarovci pri Ljutomeru
53/b, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000349767, izdala UE Ljutomer.
gnb-263095
Kostevc Manica, Koprivnica 3, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14412, izdala UE Krško. gns-263278
Kreutz Damijan, Ulica Jana Husa 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002088369, izdala UE Ljubljana.
gnk-263086
Kričković Stevo, Kidričeva cesta 57, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001307057, reg. št. 51207, izdala UE
Kranj. gno-263032
Krsnik Veronika, Dolnja Počehova 35/a,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BCFGHV, št. S 001530639, izdala UE
Pesnica. gnb-262895
Lampret Zoran, Pristava 1, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001914733, reg. št. 13768, izdala UE
Trebnje. gnt-263056
Lapajne Venceslav, Vodnikova cesta
9, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 001162997, izdala UE
Radovljica. gnl-263085
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Lebar Oliver, Lendavske Gorice 127,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM 000011398, izdala UE
Lendava. gnc-263069
Likar Simon, Bača pri Modreju 53,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1729576, izdala UE Tolmin. gng-263090
Lindav Špela, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001777028, reg. št. 187684, izdala UE
Ljubljana. gno-263182
Mahorič Boris, Malejeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000244308, reg. št. 149577, izdala UE
Ljubljana. gnc-262944
Majde Aleš, Poljane pr Mirni peči
3, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,Ce,F,G,H, št. S 002189534, izdala
UE Novo mesto. gnk-263136
Majnik Nada, Belokranjska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001718418, reg. št. 216642, izdala UE
Ljubljana. gnb-262945
Maleševič Borut, Jenkova ulica 7, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000043001, izdala UE Koper.
gnb-263170
Malić Goran, Borova vas 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001663055, reg. št. 126070, izdala UE
Maribor. gny-263172
Marušič Jernej, Kosovelova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232114, reg. št. 222214, izdala UE
Ljubljana. gnd-262943
Medved Kaja, Livadna ulica 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002185736, reg. št. 131520, izdala UE
Maribor. gnz-262896
Medved
Srečko,
Dolga
gora
41/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001636487, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnk-263111
Medvešek Tanja, Spodnji Stari Grad 12,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17022, izdala UE Krško. gnu-263276
Mencin Anton, Melikova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001251167, reg. št. 27677, izdala UE
Ljubljana. gnx-262948
Merlak Damjan, Šolska ul. 16, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1376230, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-263151
Mesec Frančišek, Ograje 79, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1539709, reg. št. 6652, izdala UE Logatec.
gnk-262886
Moll Dušan, Malejeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142131, reg. št. 167949, izdala UE
Ljubljana. gnf-262941
Mulec Metka, Partizanska ul. 12,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000369626, izdala UE Maribor.
gnb-263045
Nahtigal Sandi, Jurka vas 32/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001678796, izdala UE Novo mesto.
gnr-263129
Nograšek Marija, Uraničeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1828275, reg. št. 28210, izdala UE
Ljubljana. gne-262967
Novak Dario, Zagorica 9, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002083676,
reg. št. 268202, izdala UE Ljubljana.
gnr-262879

Ohojak Aleksander, Mala vas 14,
Bovec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 003125282, izdala UE Tolmin.
gne-263092
Panjtar
Tonček,
Podbrdo
83/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002010718, izdala UE Tolmin.
gnf-263091
Panker Sonja, Lemerje 32, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001552916, izdala UE Murska Sobota.
gnf-263041
Pašagić Asija, Ulica metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003164325, reg. št. 63852, izdala UE
Kranj. gnp-263181
Pavlović Blaško, Medvedova cesta
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002219259D, reg. št.
259781, izdala UE Ljubljana. gnt-263102
Pečnik Jožica, Koprivnica 43, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16007, izdala UE Krško. gnr-263279
Pek Lidija, Mostečno 1/b, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350,B,F,G,H,
št. S 001529474, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnv-262900
Perne Marjana, Lom pod Storžičem
53, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001634980, reg. št. 10984, izdala UE
Tržič. gnn-263108
Petovar
Mitja,
Ivanjkovci
70,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002157609, izdala UE Ormož.
gnj-263162
Petriček Tomaž, Koprska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001995461¸, reg. št. 110910, izdala UE
Ljubljana. gnf-262966
Planinšek Magda, Zavrstnik 24, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001782539, reg. št. 11463, izdala UE
Litija. gnz-263046
Plohl Tomaž, Bratislavci 60, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3050225, izdala
UE Ptuj. gnn-263158
Poboljšaj Anita, Melikova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002034273, reg. št. 112460, izdala UE
Ljubljana. gnm-263184
Poboljšaj Ladislav, Melikova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002034272, reg. št. 110301, izdala UE
Ljubljana. gnl-263185
Podlesnik Tatjana, Ulica talcev 41,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000610804, reg. št. 100896, izdala UE
Maribor. gnx-262898
Pok Nikola, Borova vas 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001378472, reg. št. 118092, izdala UE
Maribor. gnw-263174
Poljanec Ivan, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000102668, reg. št. 84541, izdala UE
Ljubljana. gnu-262951
Potisk Marko, Letonjeva ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št.
S 001632177, reg. št. 125048, izdala UE
Maribor. gnw-262899
Prosenc Bernarda, Šmartno 38, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 227766, reg. št. 32822, izdala
UE Kranj. gnv-262850
Pšenica Nada Marija, Maroltova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000685975, reg. št. 108122, izdala UE
Ljubljana. gnj-262962
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Pugelj Silvestra, Kermaunerjeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001192030, reg. št. 134511, izdala UE
Ljubljana. gnk-263186
Rajh Rudolf, Na Ilovicah 9, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001277964, reg. št. 86203,
izdala UE Maribor. gnt-263052
Reberčnik Roman, Spodnja Rečica
21, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001737807, izdala
UE Mozirje. gnj-262887
Recer Marijan, Dolina 26, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000417973, reg. št. 6435, izdala UE
Vrhnika. gnf-262891
Romih Damjan, Ipavčeva ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002044908, reg. št.
85770, izdala UE Maribor. gnz-263171
Rutar Andrej, Cankarjeva cesta 29,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001299867, reg. št. 12859, izdala UE
Kamnik. gnv-262875
Sanchez Gabriel Arnaldo, Suhadole 47/b,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001764932, reg. št. 24608, izdala UE
Kamnik. gnd-262893
Sašek Franc, Pristavica pri Vel. Gabru
4/a, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2189994, reg. št. 8833, izdala
UE Trebnje. gnj-262937
Schwarzbartl Ana, Nade Ovčakove ulica
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000136103, reg. št. 11298, izdala UE
Ljubljana. gnb-262970
Sekolovnik Anton, Kozji vrh 3,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 698409, izdala UE Dravograd.
gns-263053
Senekovič Tjaša, Ulica I. internacionale
24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003039942, reg. št. 112446, izdala UE
Maribor. gnt-263177
Skrinjar
Matic,
Mestni
trg
12,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003108599, izdala UE Zagorje.
gnw-262974
Slapšak Simona, Ostenk 18, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001881306, izdala UE Trbovlje.
gnh-263189
Smerdel Rok, Ulica Roberta Kukovca 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A1,A,BGH,
št. S 003088137, reg. št. 104807, izdala UE
Maribor. gnk-262986
Smiljanić Zoran, Cesta v Mestni log 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003068676, reg. št. 273948, izdala UE
Ljubljana. gnr-262954
Somun Blaž, Stara cesta 6, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002238019, reg. št. 8141, izdala UE
Logatec. gns-263128
Sršen Katarina, Hribarjeva ulica 18,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000183956, reg. št. 9065, izdala UE
Domžale. gnx-262923
Starman Bernarda, Štrekljeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2098355, reg. št. 66567, izdala UE
Ljubljana. gnm-262959
Šeme Primož, Polanškova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002212014, reg. št. 17812, izdala UE
Ljubljana. gno-262957
Šimanović Irenca, Šentrupert 24,
Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1438575, izdala UE Žalec. gnp-262856

Škrabec Milena, Dolenji Lazi 70, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 161805,
izdala UE Ribnica. gnt-262877
Štefe Milan, Strossmayerjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002133511, reg. št. 216859, izdala UE
Ljubljana. gnq-263105
Šteh David, Podlubnik 161, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001781572, izdala UE Škofja Loka.
gnc-262869
Štravs Kristian, Podturn pri Dol Toplicah
33, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001698997, izdala UE Novo
mesto. gnl-263135
Švara Boris, Koroška cesta 122,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001534261, reg. št. 120904, izdala UE
Maribor. gnx-263173
Talan Helena, Polje pri Vodicah 29,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2144498, reg. št. 155532, izdala UE
Ljubljana. gnz-262946
Tišler Jožef, Ulica Ubalda Vrabca 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000577126, reg. št. 48907, izdala UE
Maribor. gnu-263176
Tominšek Samo Ciril, Ulica talcev 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001365706, reg. št. 58545, izdala UE
Ljubljana. gnh-263289
Torkar Andrej, Ulica Marija Kogoja 1/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001462884, reg. št. 41419, izdala UE
Nova Gorica. gny-262947
Tušek Cvetka, Sv. Lenart 71, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000518846, izdala UE Škofja Loka.
gnv-263125
Udovič Doles Ksenija, Slivice 12,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1253632, reg. št. 10426. gne-262892
Umek Boris, Koroška vas 7/A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003038296, izdala UE Novo mesto.
gnl-263060
Urbas Primož, Ivanje selo 14/a,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001204248, reg. št. 8963, izdala UE
Cerknica. gng-262965
Veselič Peter, Vevška cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000185065, reg. št. 175629, izdala UE
Ljubljana. gnh-262964
Virant Jože, Peruzzijeva ulica 116,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000322966, reg. št. 77465, izdala UE
Ljubljana. gnq-262955
Volf Stanislav, Prevoje pri Šentvidu 164,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001908077, reg. št. 13154, izdala UE
Domžale. gnw-262924
Vrbančič Aleš, Ulica Jana Baukarta 11,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000711726, izdala UE Ljutomer.
gnx-263048
Vrščaj Dušan, Rojčeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003072218, reg. št. 132342, izdala UE
Ljubljana. gnn-262958
Vukmanič Matej, Borova vas 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B;G,H, št.
S 003177514, reg. št. 105669, izdala UE
Maribor. gnv-263175
Zanjkovič Bojan, Gibina 8, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002050482, izdala UE Ljutomer.
gnc-263094
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Zavasnik Gregor, Zgornja Bela 68,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2038529, reg. št. 48437, izdala UE
Kranj. gno-263107
Završan Branko, Cesta dveh cesarjev 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001617544, reg. št. 145889, izdala UE
Ljubljana. gnn-263183
Zorko Rok, Ulica Milke Kerinove 9,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17160, izdala UE Krško. gnt-263277
Zupančič Elizabeta, Zgornje Gameljne
29, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000265369, reg. št. 115618,
izdala UE Ljubljana. gnr-263179
Žagar Stanislav, Barletova cesta 7,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 002088456, reg. št. 90330, izdala UE
Ljubljana. gni-262938
Železnik Aleš, Sela 4/b, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 3099289, izdala UE Ptuj. gnw-263049

Zavarovalne police preklicujejo
Fric Mirko, Ulica heroja Lacka 26, Lenart v Slov. goricah, zavarovalno polico, št.
1405159, izdala zavarovalnica Grawe d.d.
m-491
Klobasa Samo, Ulica Veljka Vlahoviča 35,
Maribor, zavarovalno polico, št. 00210902,
izdala zavarovalnica Adraitic Slovenica.
m-519
Pekolj Andrej, Dobrnič 29, Dobrnič,
zavarovalno polico, št. 41601004482.
gnw-263024
Sebjanič Tomaž, Vanča vas 34, Tišina,
zavarovalno polico, št. 41401002052,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnn-263283

Spričevala preklicujejo
Bajzek Samo, Kapelski vrh 29, Radenci,
diplomo SCTPU Murska Sobota, izdana leta
1988. gnk-263286
Balaj Leon, Meljska cesta 15, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivan Cankar
Maribor, izdano leta 2005. m-504
Berisha Astrit, Meljska cesta 59, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2004. m-477
Bevk Jožica, Šarhova 11, Pragersko,
indeks, št. SKSMŠ Maribor, 1988. m-518
Caf Nuša, Polički vrh 18, Jarenina,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Jarenina,
izdano leta 2005 in 2006. m-498
Čajić Benjamin, Jenkova cesta 9,
Velenje, spričevalo 7. razreda OŠ Anton
Aškerc Velenje, izdano leta 2005. m-499
Černenšek Monika, Draženci 34/a,
Hajdina, spričevalo 7. in 8. razreda Breg
Ptuj, izdano leta 2005 in 2006. m-496
Červ Dejan, Prelesje 18, Šentrupert,
indeks, št. 59010017, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gnh-262989
Česnik Julijan, Palčje 12, Pivka,
spričevalo o zaključnem izpitu Gozdarske
tehniške šole Postojna, št. 679/75, izdano
leta 1975. gnq-262855
Ćulibrk Biljana, Zabukovica 39, Griže,
spričevalo za šolsko leto 1998/99 ter
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zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinszvo in turizem v Celju – smer natakar,
izdano leta 1999, na ime Ljepoja Biljana.
gnw-263028
Djurovič Nina, Dravska ul. 24, Bistrica ob
Dravi, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2001. m-492
Fric Dušan, Ptujska cesta 9, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1992. m-502
Fridrih Luka, Gotska ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 9. letnika OŠ Valentina Vodnika,
izdano leta 2006. gnt-262852
Gorenc Žiga, Ljubljanska 117, Domžale,
spričevalo 7. razreda OŠ Venclja Perka
Domžale, izdano leta 2005. gnu-262851
Gorenjak Helena, Ulica ruške čete
7, Ruše, spričevalo 7. razreda OŠ Janko
Glazar Ruše, izdano leta 2005. m-490
Harl Denis, Dolga ulica 26, Miklavž na
Dravskem polju, maturitetno spričevalo
Živilske šole Maribor – živilski tehnik, izdano
leta 2006. m-483
Hasić Anja, Panonska ul. 5/a, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Martin Konšak,
izdano leta 2006. m-513
Imširović Ines, Ruška c. 29, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Maks Durjava
Maribor, izdano leta 2005. m-497
Ivančič Roki, Križevci 20/b, Križevci pri
Ljutomeru, indeks, št. 93632905, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-525
Jorgič Saša, Polica 125, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gns-262853
Kajkić Kristina, Cesta 24. junija 26,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Tehniške
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnl-262910
Kodrič Maja, Tovarniška 36, Poljčane,
spričevalo 8. razreda OŠ Poljčane, izdano
leta 2006. m-514
Kolar Robnik Luka, Jezdarska 22,
Maribor, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Angel Besednjak Maribor, izdano leta 2005
in 2006. m-480
Kompoš Monika, Ob lazniškem potoku
48, Limbuš, spričevalo 8. razreda OŠ Rado
Robič Limbuš, izdano leta 2006. m-495
Korpar Petra, Kettejeva 17, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Boris Kidrič
Maribor, izdano leta 2006. m-484
Kostanjevec Tjaša, Selska cesta 26,
Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Breg Ptuj,
izdano leta 2006. m-481
Križanec Roman, Zabork 9, Stranice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-509
Lajovic Marko, Kresnice 72/c, Kresnice,
spričevalo 2.,3., in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1998, 1999 in 2000.
gnq-263055
Lavrič Tadej, Loški potok 32, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne
gradbene v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnv-263025
Majhen Anton, Sokolska 62, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu GŠC Maribor,
izdano leta 1980. m-534
Marčič Blaž, Machova 1, Maribor, indeks,
št. 3120142, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnp-262881
Marić Milidrag, Kvedrova 3, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika SEPŠ
Koper – podjetniško pslovanje – poslovni
tajnik. gnx-263023
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Mašera Mateja, Polhov Gradec 20,
Polhov Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra Josip Jurčič Ivančna
Gorica. gnp-263131
Matijašec Mihaela, Sp. Voličina 75,
Voličina, spričevalo 7. razreda OŠ Voličina,
št. 130/05, izdano leta 2005. m-505
Metljak Renata, Drenov grič 110, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gno-263132
Mihelič Neža, Sp. Orlica 2, Vuhred,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenj
Gradec. gnr-262854
Miklavc Marjana, Vrtna ulica 28,
Lovrenc na Pohorju, maturitetno spričevalo
Zdravstvene šole Juga Polak, izdano leta
1978. m-527
Moličnik Katja, Krnica 16, Luče,
spričevalo 9. razreda OŠ Blaža Arniča,
izdano leta 2006. gnp-263031
Muršič Renato, Cesta v Rošpoh 29,
Kamnica, spričevalo 7. razreda OŠ Kamnica,
izdano leta 2005. m-515
Mužerlin Anja, Na prehodu 4, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Frac Rozman
Stane Maribor, izdano leta 2006. m-479
Namestnik Marjanca, Vurmat 28, Selnica
ob Dravi, spričevalo 9. razreda OŠ Selnica
ob Dravi, izdano leta 2007. m-508
Nikolič Maja, Jareninski dol 28/a,
Jarenina, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Jarenina, izdano leta 2005 in 2006. m-489
Paternoster Romana, Studenec 19,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1991, izdano na ime Ponikvar Romana.
gns-262878
Petek Lea, Alojzija Marinšek 18, Limbuš,
spričevalo 8. razreda OŠ Rado Robič
Limbuš, izdano leta 2006. m-516
Petek Nina, Slovenja vas 38/a, Hajdina,
spričevalo 7. razreda OŠ Hajdina, izdano
leta 2005. m-510
Petričič Bernarda, Marjeta 65, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2002. m-531
Pleško Mirjam, Blatna Brezovica 73,
Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Šmarje
pri Kopru, izdano na ime Bošnjak Mirjam.
gnv-262950
Polh Kristjan, Slavina 27, Prestranek,
spričevalo 5. razreda OŠ Prestranek.
gnb-262845
Potrč Zofija, Mestni vrh 79, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
medicinske šole Maribor, izdano leta 1971.
m-485
Ramšak Dejan, Šentpeterska 7, Maribor,
spričevalo 9. razreda OŠ Draga Kobala
Maribor, izdano leta 2006. m-526
Rebernik Klemen, Ulica heroja Nandeta
18, Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Slava
Klavora Maribor, izdano leta 2004. m-506
Ribič Aljaž, Ulica Jelenčevih 55, Limbuš,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Rada Robiča
Limbuš, izdano leta 2005 in 2006. m-501
Rigler Matjaž, Ruska ulica 17, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Rada Robiča
Limbuš, izdano leta 2006. m-507
Robar Tadeja, Starše 76/b, Starše,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Starše, izdano
leta 2005 in 2006. m-530
Rožič Zlatko, Loška Gora 5, Zreče,
spričevalo o končani OŠ Zreče, izdano leta
2005. gny-263097

Rupnik Tim, Erbežnikova ulica 35,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Brezovica, izdano leta 2005 in 2006.
gnp-263081
Simonič
Vojko,
Ulica
Kirbiševih
4/h, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1984. m-486
Sitar Urška, Stoženska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljanij, izdano leta 2007. gnt-262902
Smotara Alen, Celjska ulica 9, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Angela Besednjaka
Maribor, izdano leta 2005. m-512
Svenšek Simon, Spodnja Voličina 60,
Voličina, spričevalo 8. razreda OŠ Voličina,
izdano leta 2006. m-494
Ščuka Maja, Cankarjeva ulica 10, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2001 in 2002.
gnt-263027
Šiker Andrej, Pesnica 25, Zgornja
Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske mehanizacije Maribor,
izdano leta 2002. m-523
Šket Matjaž, Ob gozdu 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta
1992. m-532
Šuštar Sebastjan, Tržaška cesta 35,
Ljubljana, spričevalo in obvestilo o poklicni
maturi ŠCPET Ljubljana, izdana leta 2003.
gnq-262880
Tekavec Maša, Zaletelova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Šentvid,
izdano leta 2005. gnl-263210
Toplak Simona, Juršinci 21, Juršinci,
indeks, št. 71129061, izdala Pravna
fakultetav Mariboru. m-535
Verlič Brigita, Trnovska vas 44/b,
Trnovska vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1980. m-517
Vlašič Zlatko, Staneta Severja 9, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Slava Klavora
Maribor, izdano leta 1975. m-522
Žagar Boštjan, Iška vas 18, Ig, spričevalo
1. letnika Srednje lesarske šole, izdano leta
2007. gnf-263191
Žižek Bojan, Maistrova 11, Maribor,
spričevalo 9. razreda OŠ bratov Polančič,
izdano leta 2007. m-528
Žnidar Silvija, Ložnica 1, Makole,
spričevalo 3. in 4. letnika II gimnazije
Maribor, izdano leta 2005 in 2006. m-511

Drugo preklicujejo
Algas d.o.o., Pod gričem 10, LjubljanaČrnuče, vpisni list za čoln, št. 26251-3/2004,
reg. št. IZ – 2399. gnk-262861
Bajc Aleksander, Postojnska ulica
21, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31210118, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnk-263211
Blaznik Matija, Koroška cesta 33, Radlje
ob Dravi, potrdilo za mornar – motorist
/A 000067, izdanega 20. 2. 2001 v Kopru.
gnr-263029
Blaznik Matija, Koroška cesta 33, Radlje
ob Dravi, potdilo o opravljenem izpitu za
radiofonijo VHF – 26292-367/2005, izdanega
26. 4. 2005 v Kopru. gnq-263030
Bransberger Ernest, Trstenjakova 28,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod št. 1817. gnc-262844

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Budna Jože, Krajna Brda 10, Blanca,
študentsko izkaznico, št. 04029759, izdala
fakulteta za upravo v Ljubljani. gnx-263098
C-RING, Latkova vas 81, Prebold, obrtno
dovoljenje, št. 079207, izdano dne 30. 10.
2003. gnm-262859
Čulap Borut, Preradovičeva 26, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 26251-00135/2004,
reg. št. KP – 924. gnn-262858
Dovjak Uroš, Lukovica pri Domžalah 16,
Lukovica, delovno knjižico. gnf-263291
Đorđić Zoran, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-262933
Fon Damijan, Kobdilj 31/b, Štanjel,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3571/00. gnf-262991
Fujs Franc, Polana 13/d, Puconci, 6
delnic CATV Murska Sobota, vpisane v
delniško knjigo pod št. 1384. gnw-262849
Golob Andrej, Nevlje 17, Kamnik,
vpisni list za čoln, št. 26293-02539/03.
gnp-263281
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva
97, Ljubljana, licenco, št. G1006790 za
vozilo z reg. št. LJ 77-29M, št. G 1006802 za
vozilo LJ F8-613, št. G1006791 za vozilo LJ
93- 87J, št. G 1006789 za vozilo LJ 74-89J
in št. G 1006788 za vozilo LJ 43-96M.
gnh-262864
Hoj Vladka, Kidričeva ul. 5, Ruše,
delovno knjižico, reg. št. 326. m-487
Hribernik Roman, Barjanska cesta 68,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-262860
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Ur. l. RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih
inženirjev: Vinko Vidrih, univ. dipl. inž. gozd.,
T-0597, Mihael Skumavc, univ. dipl. inž. str.,
S-0062, Stanko Zaletelj, E-9017, Stane Kačič, univ. dipl. inž. str., S-0292, Franc Zadravec, inž.gradb., G-1736, Ivan Pšenica, univ.
dipl. inž. el., E-0475, Sonja Škapin, G-9466.
Ob-19324/07
Jovanov Slobodan, Vena Pilona 7,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gno-263282
Kampl Manuela, Nova ulica 34, Spodnji
Duplek, potrdilo o opravljenem izpitu za
poslovno sekretarko Doba Maribor, leta
1997. m-524
Korat Kristijan, Pod klancem 25, Limbuš,
dijaško izkaznico, izdal Srednje glasbene ib
baletne šole Maribor. m-529
Košak Miro, Ulica borcev za severno mejo
32, Ljubljana, potdilo o opravljenem izpitu z
radijsko postajo, št. 3736-200590/2006, ser.
št. 1017. gni-263288
Kramberger Monika, Pri šoli 6, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija
Maribor, št. 0005860963. m-520
Križ Branko, Cankarjeva 26, Maribor,
delovno knjižico, št. 36478. m-476
Kušar Nataša, Prečna pot 3, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
68063460, izdala Univerza na Primorskem.
gnd-263143
Lajnšček Štefan, Lendavska 51, Murska
Sobota, 6 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 1099.
gnc-262848
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Lešnik Natalija, Novake 55, Poljčane,
delovno knjižico, št. 0274708, reg. št. 5903.
m-503
Lipovec Silvo, Hrenca 16, Malečnik,
delovno knjižico, reg. št. 12628. m-478
Lopekt Janez, Zelena 15, Murska Sobota,
14 delnic CATV Murska Sobota, vpisane v
delniško knjigo pod št. 1208. gnd-262847
Majerle Andrej, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-01045/06. gnj-263287
Medved Stanislav, Dobrina 63, Žetale,
delovno knjižico. gnl-263285
Milanović Nedeljko, Vrbišče 11, Murska
Sobota, 16 delnic CATV Murska sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 1650.
gne-262846
Moric Marko, Bukovska vas 13, Šentjanž
pri Dravogradu, kartico za voznika Digitalne
tahografe, št. 1070500002468000, izdan pri
Cetisu Celje. gni-262863
Novak Mihael, Žaucerjeva ulica 13,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gnp-263106
Rataj Andreja, Kajuhova 3/a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41050218, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. m-500
Rešek Matija, Levstikova 17, Bled,
študentsko izkaznico, št. 19423281, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnu-263101
Ribnikar Peter, Kajuhova 29, Murska
Sobota, 16 delnic CATV MUrska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 2245.
gny-263022
Rus Mija, Gatina 4/b, Grosuplje, delovno
knjižico. gno-262857
Sever Sašo, Na klancu 4, Ivančna
Gorica, delovno knjižico. gnj-262987
Sitar Martina, Gubčeva 6, Lenart v Slov.
goricah, vozno karto, št. 992, izdal Veolia
Maribor. m-475
Skvarča Tina, Rovte 46/b, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gng-262865
Super d.o.o., Bobenčkova ulica 16,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom SUPER d.o.o. gnr-263104
Šteblaj Pavle s.p., Iška vas 81, Ig, izvod
licence skupnosti, št. 550 za vozilo z reg.
tablico LJ 55-9MM, veljavno do 19. 8. 2007.
gnw-263149
Štros Aljoša, Trg Borisa Kidriča 5, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-01967-0/05. m-482
Šulin Maja, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01003219,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-262985
Tomašič Dušan, Flisova ul. 65, Hoče,
vpisni list za čoln, št. 3734-7-239/2006, reg.
oznaka IZ-2904. m521
Veingerl Mario, Hudalesova ul. 24,
Maribor, delovno knjigo, št. 19946. m-488
Vinter Bojan, Zgornja Pristava 12,
Slovenske Konjice, vpisni list za čoln, št.
3734-13-00-278/2006. gnm-263284
Vodopija Sara, Betnavska cesta 55,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala II.
gimnazija Maribor, št. 0005915890. m-493
Zaman Irena, Pijava Gorica 93, Škofljica,
vozno karto, št. 2109 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnu-263026
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Rezultati projektnega natečaja
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
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
Gradnje
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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5051
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5160
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5165
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5185
5189
5197
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