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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 15 z dne 23. 2. 2000, stran 818, Rg-406386, pri subjektu
vpisa STT STROJEGRADNJA, Tovarna gradbenih in transportnih strojev in naprav, d.d., se
tekst pri članih nadzornega svet pravilno glasi:

Zap. Član sveta Vstop Izstop

001. Malovrh Janez 12/01/95 12/01/99
002. Čede Peter 12/01/95 12/01/99
003. Kalšek Jasna 12/01/95 12/01/99
004. Poboljšaj Marina 12/01/95 12/01/99
005. Juraja Oto 12/01/95 12/01/99
006. Peršič Anton 12/01/95 12/01/99
007. Čede Peter 31/08/98 31/08/98
008. Malovrh Janez 31/08/98 31/08/98
009. Diaci Janez 31/08/98 31/08/98
010. Poboljšaj Marina 31/08/98 31/08/98
011. Savšek Milan 22/12/98 22/12/98
012. Kališek Drago 22/12/98 22/12/98
013. Čede Peter 13/01/99 /
014. Malovrh Janez 13/01/99 /
015. Diaci Janez 13/01/99 /
016. Poboljšaj Marina 13/01/99 /
017. Savšek Milan 13/01/99 /
018. Kališek Drago 13/01/99 /

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 11195/99 Rg-29
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

KOFIMEX, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Bravničarjeva 20, reg.
št. vl. 1/8579/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
13. 10. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Kofol Boris, Celovška
106, Ljubljana, Gabron Alenka, Rožna doli-
na C. X/2, Ljubljana, Marolt Vilijem, Arhar-

jeva 29, Ljubljana in Safran Teodor, Ul. Sil-
ve Breznik 2, Ruše, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,556.180 SIT, ki prevzemajo obvez-
nosti plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Kofol Borisa, Gabron Alenko,
Marolt Vilijema in Safran Teodora.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396.  in  397.  člena  zakona  o  gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2000

Srg 3101/2000 Rg-30
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

AP 21, d.o.o., Dunajska 60, Ljublja-
na, št. reg. vl. 1/30444/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 1. 2000.

Vse obveznosti družbe so poplačane.
Urejena so vsa razmerja z delavci, saj druž-
ba nima zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Slovenska razvojna
družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 100,000.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na družbenico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2000

Srg 13137/99 Rg-31
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

BIC, družba za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljanskih brigad 25, Ljublja-
na, št. reg. vl. 1/02558/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Brodock, podjetje za
trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljanskih
brigad 25, Ljubljana, Markov Viktor, Marti-
nova pot 11, Ljubljana in Kolšek Zvonko,
Pesnica pri Mariboru 5, Pesnica pri Mari-
boru, z ustanovitvenim kapitalom
9,000.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Brodock, podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Ljubljanskih brigad
25, Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo  sodišče  po  preteku  tega  roka  spre-
jelo sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2000
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Srg 2056/2000 Rg-32
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

TEBODIN, projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 2, reg. št.
vl. 1/30674/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 1.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je: Tebodin b.v. S-Gra-
venhabe, Laan v Nieuw-Oost-Indie 25, Ni-
zozemska, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2000

Srg 2312/2000 Rg-33
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

GEOPOLAR, informativno, svetoval-
no, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 30,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 1. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bes Stanislav, Ljubljana,
Glinškova ploščad 9, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2000

Srg 3649/99 Rg-34
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ASIS, Prva avstrijsko-slovenska druž-
ba za služno prizadeve – akustiko slu-
šnih aparatov in tehniko za slušno priza-
dete, d.o.o., Ljubljana, Drenikova 24, vl.
št. 1/19486/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 6.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so OSB Osterreichischer
Bund fur Schwerhorige, Spatertaubte, Tin-
nitus-Betroffene und Sprachbehindertte,
Graz, Franckstrasse 7/7, Avstrija, Christa
Elfriede Kreuchauf, Graz, Annenstrasse 61,
Avstrija in Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije, Ljubljana, Drenikova 24, z usta-
novitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje v razmerju z nji-
hovimi deleži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 1999

Srg 12220/99 Rg-35
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

HYPO NEPREMIČNINE, poslovanje z
nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Trg
osvobodilne fronte 12, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kärntner Landers – und
Hypothekenbank A.G., St. Veiter Strasse
34, Celovec, Avstrija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 660,000.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 2. 2000

Srg 3382/99 Rg-36
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ROTOR – ROTAR IN PARTNERJI,
d.n.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 189,
vl. št. 1/17286/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 6. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Nada in Andrej Rotar,
Dolenjska cesta 189, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 9.000 SIT. Vse obvezno-
sti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe prevzameta oba družbenika.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na oba
družbenika v razmerju poslovnih deležev.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-

slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2000

MARIBOR

Srg 3343/99 Rg-37
Družba REPORT, trgovina in storitve,

d.o.o., Radvanjska cesta 63, Maribor,
reg. št. vl. 1/5635-00, katere družbenika
sta Vugrinski Stjepan, Radvanjska cesta 63,
Maribor in Mobilkran, d.o.o., Zagrebačka
5, Planina donja, po sklepu družbenikov
družbe z dne 13. 12. 1999 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Vugrinski
Stjepan in Mobilkran, d.o.o.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2000

Srg 1443/2000 Rg-38
Družba FLAVIA SOLVA, podjetje za

proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Gorkega 41, Maribor, reg. št. vl.
1/5904-00, katere družbenika sta Kar-
nowschek Jeanpierre, Pluedemanngasse
50, Graz, Avstrija in Marković Zoran, Po-
horska ulica 21, Maribor, po sklepu druž-
benikov z dne 9. 2. 2000 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Karnowsc-
hek Jeanpierre in Marković Zoran.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2000

Srg 3179/99 Rg-39
Družba METROFIN, tehnološki in-

ženiring, svetovanje in trgovina, d.o.o.,
Maribor,  Borštnikova  ulica  5,  reg.  št.
vl. 1/3458-00, katere družbenica je Raz-
boršek Dragica, Ulica Mihe Zidanška 17,
Limbuš, po sklepu družbenice z dne
15. 11. 1999 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Razboršek
Dragica.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2000
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Št. 02801-1/00 Ob-23020
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe prejme v hrambo pravila, vpisana v
evidenco statutov sindikatov dne 27. 1.
2000 pod zap. št. 201/00, z nazivom: pra-
vilnik Sindikata neodvisnost Gozdno gos-
podarstvo Celje, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata, z imenom: Sindi-
kat neodvisnosti Gozdno gospodarstvo
Celje in sedežem: Ljubljanska 13, 3000
Celje.

Matična številka: 1228943.

Št. 028-4/00 Ob-23239
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov, dne 7. 3.
2000, pod zaporedno številko 262, z nazi-
vom “Pravila o delovanju sindikalne organi-
zacije družbe Magistrat International, d.d.,
Ljubljana”, ki ga je zahtevala pooblaščena

Evidenca statutov
sindikatov

oseba sindikata z imenom: Sindikat delav-
cev trgovine Slovenije Magistrat Inter-
national, d.d., Ljubljana, matično številko:
1159895 in sedežem: Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Št. 75102/208-4/00 Ob-23501
Pravila Sindikata Osnovne šole Vrhov-

ci, Ljubljana, Cesta na Bokalce 1, spre-
jeta dne 28. 1. 2000, matična številka
1156497, se hranijo v Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 137, dne 10. 3.
2000.

Št. 06/02-02400-11/94 Ob-23502
Pravila Sindikata podjetja Iskra Elek-

trozveze, Neodvisnost KNSS, s sedežem
Stegne 11, Ljubljana, se z dnem 11. 2.
2000 izbrišejo iz registra statutov sindi-
katov.

Pravila Sindikata delavcev družbe z
imenom Iskra Elektrozveze, d.d., Neod-
visnost, konfederacija novih sindikatov
Slovenije, s sedežem Stegne 11, Ljublja-
na, se z dnem 11. 2. 2000 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

Pravila ostanejo še naprej vpisana v evi-
denco statutov pod zap. št. 84.

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da
se oglase; vsi drugi, ki kaj
vedo o njihovem življenju, naj
to javijo sodniku in začasnemu
skrbniku oziroma predla-
gatelju v roku treh mesecev po
objavi oglasa, ker bo sicer so-
dišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za
mrtvega.

N 2/2000 PO-3008
Vilibald Praprotnik, roj. 5. 7. 1929,

nazadnje  stan.  Brezno  44,  Podvelka,  je
od  leta  1971  pogrešan  (na  predlog
skrbnice  Šantl  Silva,  stan.  Brezno  44,
Podvelka).

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 2. 2000

Razglasi sodišč
Oklici dedičem

II D 943/98 OD-3515
Pred tem sodiščem je v teku zapuščinski

postopek po pokojnem Pači Šandorju, roj.
13. 7. 1928, upok., drž. RS, nazadnje stan.
v Mariboru, Krekova ul. 27, ki je umrl
18. 10. 1998.

Kot dediča I. dednega reda sta k dedo-
vanju poklicana tudi otroka pokojnega Paći
Šandor, rojen leta 1950 in Paći Žužika, roj.
leta 1952 – oba bi naj živela v tujini, Srbiji
oziroma Jugoslaviji. Z podrobnejšimi oseb-
nimi podatki teh dveh dedičev sodišče ne
razpolaga, kot tudi ne z naslovi.

Sodišče poziva navedena dediča, da se
v enem letu od objave oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije priglasita sodišču.

Dedičema bo postavljen skrbnik za po-
sebni primer.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2000

D 253/99 OD-3014
Katarina Zupanek, roj. Kotnik, roj. 8. 10.

1922, nazadnje stan. Vojnik, Parmova ulica
6, je dne 26. 1. 1999 umrla.

Sodišče  poziva  tiste,  ki  smatrajo,  da
bi  prišli  v  poštev  kot  dediči  po  pok.
Katarini Zupanek, da se v roku enega leta
od objave oklica priglasijo podpisanemu
sodišču.

Po poteku roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede
na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2000

D 1076/88 OD-3013
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Mariji Krajnc, hčeri Alojza Riž-
narja, roj. 10. 9. 1912, nazadnje stan. Ma-
ribor, Prekmurska ul. 48, ki je umrla dne
5. 7. 1988.

V krog zakonitih dedičev spada tudi
zapustničin sin Franc Krajnc, ki živi v Avstra-
liji na neznanem naslovu.

Dediča pozivamo, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu so-
dišču kot dedič. Enak poziv velja za more-
bitne dediče navedene osebe.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2000

D 163/96 OD-3010
Okrajno sodišče v Sevnici je v zapuščin-

ski zadevi po dne 5. 8. 1996 umrli Jožefi
Pompe, roj. Zabasu, kmečki upokojenki iz
Razborja 16, p. Loka pri Zidanem mostu v
skladu s 163. členom zakona o dedovanju
v zvezi z 82. členom zakona o pravdnem
postopku sklenilo: dedičem Bojanu Pom-
petu, nazadnje stan. Ivki 144, Buje, Milanu
Pompetu, nazadnje stan. Pristava, Nadi
Dernovšek, nazadnje stan. Krožna c. št. 6,
Koper in Ivanki Zajc Pompe, nazadnje stan.
Okroglo 18, Naklo se postavi začasni za-
stopnik odv. Branko Derstvenšek iz Sev-
nice.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 18. 2. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 12/2000 SR-3018
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke 1. Skupnosti stanovalcev, Preko-
morskih brigad 2, ki jih zastopa upravnik
Bačkonja Radovan in 2. Skupnosti stano-
valcev, Prekomorskih brigad 10, ki jih za-
stopa upravnik Milan Radič, vse pa odvetni-
ca Vida Andrejašič iz Postojne, zoper tože-
no stranko Vinka Čibariča, neznanega biva-
lišča, zaradi plačila 801.413 SIT s pripadki,
s sklepom z dne 1. 2. 2000, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena zako-
na o pravdnem postopku toženi stranki po-
stavilo začasnega skrbnika odvetnika Mira-
na Škrinjarja iz Postojne, ki bo toženo stran-
ko zastopal, dokler sama ali po pooblaščen-
cu ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 2. 2000

I P 257/96 SR-3005
To sodišče je po strokovni sodelavki Ve-

sni Hren, v pravdni zadevi tožeče stranke
Štefan Dominko, Ljubljanska 89, Domžale,
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ki ga zastopa Primož Kovač, odvetnik iz
Domžal, proti toženi stranki Karim Babič,
Trg francoske revolucije 6, Ljubljana, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi plačila
1,600.000 SIT s pp, dne 11. 2. 2000
sklenilo:

toženi stranki Karim Babič, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastop-
nik, odvetnik Zvone Taljat, Miklošičeva 38,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 257/96,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2000

P 351/95 SR-3004
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni

zadevi P 351/95, tožnika Ravnjak Edija,
Toneta Melive 10, Slovenske Konjice, ki ga
zastopa odvetnik Anton Rus iz Slovenskih
Konjic, zoper tožene stranke: 1. Macuh Mi-
ran, Cesta zmage 92, Maribor, 2. Potnik
Rajko, Bezina 39, Slovenske Konjice, 3.
Dunja Potnik, Langbuiregerner 12,
München, 4. Potnik Irma, Vegova 5, Dom-
žale, zaradi plačila odškodnine pcto
9,902.505 SIT s pp, postavilo 3. in 4. tože-
ni – Potnik Dunji in Irmi, začasnega skrbni-
ka – odvetnika Zidanšek Vojka iz Sloven-
skih Konjic po členu 82/IV in V ZPP. Zača-
sni skrbnik bo zastopal toženi stranki v po-
stopku vse do takrat, dokler toženi stranki
ne nastopita pred sodiščem ali si poiščeta
sami zastopnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2000

P 14/99 SR-2806
To sodišče po okrajni sodnici – svetnici

Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče
stranke Staneta Nemaniča, Božakovo 21,
Metlika, ki ga zastopa odvetnik Drago Vlah
iz Metlike, zoper toženo stranko Andreja
Leščanca, Božakovo 23, Metlika, sedaj
9960 Asgard Avenue, Windsor, N8R 1E2
Ontario, Kanada, Josipa Leščanca, Boža-
kovo 23, Metlika in Borisa Leščanca, Bo-
žakovo 23, Metlika, slednja dva zastopana
po odvetnici Gozdani Petrič iz Novega me-
sta, zaradi prenehanja stvarne služnosti
vožnje, na podlagi 82. člena zakona o
pravdnem postopku, postavlja začasnega
zastopnika toženi stranki Andreju Leščan-
cu, stanujočem na naslovu Božakovo 23,
Metlika, sedaj 9960 Asgard Avenue, Wind-
sor, N8R 1E2 Ontario, Kanada, ker je to-
žena stranka, ki nima pooblaščenca v Re-
publiki Sloveniji, v tujini in se ni mogla opra-
viti vročitev.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, od-
vetnik iz Črnomlja, Ul. Staneta Rozmana
št. 8.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Andreja Leščanca vse
do takrat, dokler le-ta ali pa njegov poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve ne sporoči, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 2. 2000

I P 720/98 SR-2804
To sodišče je po sodnici Maji Jurak Go-

dec, v pravdni zadevi tožeče stranke Zava-
rovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 10, Ljub-
ljana, proti toženi stranki Rep Bojan, Zakot-
nikova 7, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi plačila 1,303.953 SIT s pp,
dne 20. 1. 2000 sklenilo:

toženi stranki Bojanu Repu, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastop-
nik, odvetnik Peter Volgemut, Slovenska 24,
Mengeš.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 720/98,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2000

IV P 330/99 SR-2803
To sodišče je po strokovni sodelavki

Vesni Hren, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke 1. ndl. Matej Stankovič, ki ga zastopa
zakonita zastopnica Darja Pangerc, oba
Rašiška 11, Ljubljana, 2. Darja Pangerc,
Rašiška 11, Ljubljana, ki jo zastopa odvet-
nica Sonja Dolinar iz Ljubljane, proti toženi
stranki Mišo Stankovič, Rojčeva 22, Ljub-
ljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila preživnine in verzijskega zahtevka
(pcto 1,260.000 SIT), dne 27. 1. 2000
sklenilo:

toženi stranki Mišu Stankoviču, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasni za-
stopnik, odvetnik Benjamin Turk, Vojkova
1, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P
330/99, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji organ, pristojen
za  socialne  zadeve,  ne  bo  postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2000

N 196/99 AM-407250
Na predlog Ivanke Darje Šumer-Toldi,

stan. Šmartinska c. 47, Ljubljana, se uvaja
amortizacija 87 delnic razreda B, Lek, d.d.,
Ljubljana, Verovškova 47: BS004601 –
100 DEM, BS004602 – 100 DEM,
BS004603 – 100 DEM, BS004604 – 100
DEM, BS004605 – 100 DEM, BS004606
– 100 DEM, BS004607 – 100 DEM,
BP028321 – 500 DEM, BP028326 – 500
DEM, BP028331 – 500 DEM, BP028336
– 500 DEM, BP028341  – 500 DEM,
BP028346 – 500 DEM, BP028351 – 500
DEM, BP028356 – 500 DEM, BP028361
– 500 DEM, BP028366 – 500 DEM,
BP028371 – 500 DEM, BP028376 – 500
DEM, BT010701 – 1.000 DEM,
BT010711 1.000 DEM.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 20. 9. 1999

Amortizacije

Stečajni postopki
in likvidacije

St 35/99 S-23005
Stečajni postopek nad družbo R & P Ex-

press, hiter transport kosovnih pošiljk,
d.o.o., Koper, Pristaniška 8, Koper, se
začne in ker stečajni dolžnik nima premože-
nja, ki bi prišlo v stečajno maso, tudi takoj
zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 2000

St 25/95 S-23006
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom TVT Družba za proizvodnjo toplo-
vodnih kotlov, peči in klimatizacije,
d.o.o., Industrijska ul. 33, Bistrica ob
Dravi – v stečaju, se zaključi brez opravlje-
ne glavne razdelitve, ker premoženje iz ste-
čajne mase ni zadoščalo niti za terjatve, ki
se poravnajo kot stroški postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2000

St 3/2000 S-23055
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 3/2000 sklep z dne 8. 3. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Pletivat, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Pešnica 11, Šentjur.

Odslej se firma dolžnika glasi: Pletivat,
Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Pe-
šnica 11, Šentjur – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Mirt Zvonimir Kristijan, Galicija 43/a, Žalec.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve 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 oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 5% vrednosti pri-
javljene terjatve ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
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V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. junija 2000 ob 14. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 8. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2000

St 4/2000 S-23057
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 4/2000 sklep z dne 8. 3. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Plas-Teks Trade, Trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Šmiklavž 10, Gornji
Grad.

Odslej se firma dolžnika glasi: Plas-Teks
Trade, Trgovina in zastopstvo, d.o.o., Šmi-
klavž 10, Gornji Grad – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Ternovšek, Jurčičeva 5, Velenje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali druge-
ga računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi nave-
de sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premože-
nja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni up-
niki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša
njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 5% vredno-
sti prijavljene terjatve ali poslati original do-
kazila o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. junija 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 8. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2000

St 5/2000 S-23058
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 5/2000 sklep z dne 8. 3. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Trgovska veza, Podjetje za trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Dobrna 34/b,
Dobrna.

Odslej se firma dolžnika glasi: Trgovska
veza, Podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Dobrna 34/b, Dobrna – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Ternovšek, Jurčičeva 5, Velenje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravd-
ni postopek v teku, se v prijavi navede so-
dišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti 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 5% vrednosti prijav-
ljene terjatve ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. junija 2000 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 8. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2000

St 8/2000 S-23060
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 8/2000 sklep z dne 8. 3. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Grens, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celje, Tovarniška 35, Celje.

Odslej se firma dolžnika glasi: Grens,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Tovarniška
35, Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Satler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravd-
ni postopek v teku, se v prijavi navede so-
dišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti 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 5% vrednosti prijav-
ljene terjatve ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. junija 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit  na oglasno desko dne 8. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2000

St 11/2000 S-23062
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 11/2000 sklep z dne 8. 3. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Lekoma, Trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljanska 7, Celje.

Odslej se firma dolžnika glasi: Lekoma,
Trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljanska 7,
Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Satler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terja-
tve in z navedbo žiro računa ali drugega ra-
čuna upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spi-
sa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do ka-
terega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve ali poslati origi-
nal dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. junija 2000 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 8. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2000

St 12/2000 S-23063
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 12/2000 sklep z dne 8. 3. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: Spektra-Safari, Alarmnovarstveni
sistemi, inženiring, projektiranje,
uvoz-izvoz, d.o.o., Tovarniška 35, Celje.

Odslej se firma dolžnika glasi: Spek-
tra-Safari, Alarmnovarstveni sistemi, inženi-
ring, projektiranje, uvoz-izvoz, d.o.o., To-
varniška 35, Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Mirt Zvonimir Kristijan, Galicija 43/a, Žalec.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.
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Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve 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 oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, 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 5% vrednosti prijav-
ljene terjatve ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. junija 2000 ob 15. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic  o  začetku  stečajnega  postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 8. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2000

St 20/00 S-23064
To sodišče je s sklepom St 20/00 dne

7. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sanel, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Tomšičeva 9, Ljubljana,
matična številka: 5523796, šifra dejavno-
sti: 52488, ter nato z istim sklepom ta po-
stopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2000

St 8/99-6 S-23261
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodniki Janez Goličič kot pred-
sednik senata ter sodnici Sonja Švegelj in
Janja Roblek kot članici senata, v stečaj-
nem postopku zoper Markant, Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Podreča 87,
Mavčiče, ki ga zastopa odvetnik Jože Kri-
stan iz Kranja, na seji senata dne 24. 2.
2000 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Markant, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Podreča 87, Mavčiče in
se stečajni postopek takoj zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 2. 2000

St 11/99-22 S-23263
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/99 z dne 14. 2. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom MAT, podjetje za
prodajo blago na malo, veliko ter iz-
voz-uvoz, Kranj, d.o.o., Kebetova 1, Kranj
in ga takoj zaključilo, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh pod tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2000

St 2/2000-7 S-23265
To sodišče je s sklepom opr. št. St

2/2000 z dne 9. 3. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom IPI, industrija pla-
stičnih izdelkov, d.o.o., Sp. Plavž 6d, Je-
senice.

Za stečajnega upravitelja se postavi Fran-
ca Sladiča, Vurnikova 11, Ljubljana.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazili prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 6. 2000 ob 9. uri v sobi 12/pritlič-
je, tega sodišča.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 3. 2000

St 6/2000-6 S-23268
To sodišče je na seji senata dne 7. 3.

2000 pod opr. št. St 6/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Sana-
med, Trgovina in zastopstvo, Adamiče-
va ul. 42, Novo mesto, matična številka
5309166, šifra dejavnosti 11.402, se zač-
ne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Sa-
named, Trgovina in zastopstvo, Adamičeva
ul. 42, Novo mesto, izbriše iz sodnega regi-
stra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 3. 2000

St 7/2000-4 S-23491
To sodišče je s sklepom št. St 7/2000 z

dne 10. 3. 2000 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Lesco,
podjetje za proizvodnjo lesnih izdelkov
in trgovino Boštanj, d.o.o., Dolenji Bo-
štanj, matična številka 5308976, šifra de-
javnosti 012201, ker premoženje dolžnika
ne zadošča niti za poplačilo stroškov stečaj-
nega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa
se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 3. 2000

St 8/2000-3 S-23494
To sodišče je s sklepom št. St 8/2000 z

dne 10. 3. 2000 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Leo, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Boštanj, Boštanj 56e, matična številka
5324319, šifra dejavnosti 011390, ker pre-
moženje dolžnika ne zadošča niti za popla-
čilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 3. 2000

St 5/94 S-23496
Stečajni postopek nad dolžnikom Emo,

energetska oprema, d.o.o. – v stečaju,
se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 3. 2000

St 7/2000-6 S-23498
1. Z dnem 6. 3. 2000 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Panoni-
ja, Proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Plese 1, Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Milan Koren, dipl. ek., iz Borec 5/f.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po tej objavi.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 5. 2000 ob 14. uri, v sobi št.
12, pri tukajšnjem sodišču.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 6. 3. 2000 nabije na oglasno desko
sodišča. Pravne posledice začetka stečaj-
nega postopka nastanejo z dnem, ko je ok-
lic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 3. 2000

St 6/2000-7 S-23500
1. Z dnem 10. 3. 2000 se začne posto-

pek prisilne poravnave zoper dolžnika Agro-
merkur, Proizvodnja perutninskega me-
sa Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobo-
ta, Industrijska št. 8.

2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun  Okrožnega  sodišča  v  Murski  So-
boti, št. 51900-695-45335, sklic na št.
0501-0011-62000, položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT v
roku 30 dni.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prija-
vi terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu
sodne takse, ki znaša 5% od vsote prijavlje-
ne terjatve, vendar največ 2000 točk
(30.000 SIT).

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Za upravitelja postopka prisilne po-
ravnave se imenuje Milan Koren, dipl. ek.,
iz Borec 5/f.

6. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave se dne 10. 3. 2000 nabije na ogla-
sno desko sodišča.

7. Imenuje se petčlanski upniški odbor,
ki ga sestavljajo naslednji upniki:

– Pomurske mlekarne, d.d., Murska So-
bota,

– KG Lendava, d.d., Lendava,
– SKB banka, d.d., Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Ljubljana,
– Tristan Pavšer, Vrtna št. 8, Murska So-

bota.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 10. 3. 2000
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Izvršbe in zavarovanja

I 5/98 IZ-2798
Zarubi se dolžnikov solastninski delež

do 1/2 na dvosobnem stanovanju v stano-
vanjskem bloku IV. nadstropje, Pristaniška
5, Koper, v izmeri 63,03 m2, ki stoji na pr-
votni parc. št. 845, k.o. Koper in ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, last dolžnika Černe
Borisa, Budičinova 2, Koper, do 1/2 na
podlagi prodajne pogode z dne 20. 8.
1987, sklenjene s prodajalcem Jožefom
Fabjanom iz Kopra. Upnica v izvršilni zadevi
je Uršič Olga, Devina 5, Sl. Bistrica, ki jo
zastopa odvetnik Danijel Starman.

Ta zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznam-
be sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremič-
nino. Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati,
uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo
upnika, sicer stori kaznivo dejanje po 229.
čl. KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 2. 2000

Z 2000/7 IZ-2983
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/7 z dne 17. 2. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, proti dolžniku in zastavitelju Smo-
le Nataša, Zagrad 54, Celje, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve upnika do dolžnika,
v višini 9,450.000 SIT s pogodbeno dogo-
vorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine, poslovni prostor v prit-
ličju stavbe v Gosposki ul. 9, v Celju, skup-
na izmera 67,30 m2, k temu stanovanju
skupnimi pripadajočimi napravami, objekti,
deli ter del funkcionalnega zemljišča, ki je
vpisana kot parc. št. 2376 – stavbišče s
stanovanjsko stavbo v Celju, Gosposka 9,
vl. št. 2186 k.o. Celje, katerega lastnica je
Smole Nataša, Zagrad 54, Celje, do celo-
te, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 10. 1999 in aneksa k njej z dne
25. 10. 1999.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2000

In 99/00051 IZ-2792
Okrajno sodišče v Kopru, je v izvršilni

zadevi upnika Krekova zavarovalnica, d.d.,
Ljubljana, Ciril Metodov trg 1, ki ga zast.
odv. družba Taljat in ostali, proti dolžniku
Borošak Marija, Agrarne reforme 26, Ko-
per, zaradi izterjave 4,003.205,20 SIT,
sklenilo:

zarubi se stanovanje v stanovanjski hiši,
na naslovu Agrarne reforme št. 26, Koper,
na parc. št. 1165, vl. št. 634, k.o. Koper.
Stanovanje meri 54,70 m2 in je last dolžni-
ce na podlagi kupoprodajne pogodbe med

dolžnico in Jelen Srečkom z dne 12. 12.
1995, overjene pri notarju Dravu Ferligoju
dne 13. 12. 1995, pod št. Ov 2435/95.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2000

II R 221/99 IZ-2775
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Boja-
na Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV
705/99 z dne 23. 6. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II. R 221/99 zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnikov 1. Nataša
Rupnik, ki ju po pooblastilu zastopa odv.
Irena Dobravc Tatalovič iz Ljubljane, 2. Jo-
že Rupnik, oba iz Ljubljane, Ulica Malči
Beličeve 99, z zastavno pravico na nepre-
mičnini v lasti zastavitelja ETEX, podjetje
za proizvodnjo in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Malči Beličeve 99, ki jo zastopa
dir. Jože Rupnik iz Ljubljane, zarubi eno-
sobno stanovanje št. 24 v objektu št. 13
na naslovu v Luciji, Obala 127, v velikosti
45,02 m2. Stanovanje stoji na parc. št.
2816/54 in 2814/2 k.o. Piran, kar je za-
stavitelj pridobil s kupno pogodbo št.
199/09-1/94, sklenjeno dne 20. 5.
1994.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 2. 2000

R 75/99 IZ-2794
Na podlagi sklepa opr. št. R 75/99, ki

ga je dne 24. 1. 2000 izdalo Okrajno so-
dišče v Postojni, je bila ugotovljena na dvo-
sobnem stanovanju št. 7, v drugem nad-
stropju na naslovu Volaričeva 28 v Postojni,
v izmeri 58 m2, ki je last dolžnice Vesne
Židov iz Škofljice, Kočevska cesta 9, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 7. 1999 s prodajalko Branko Bekš, za-
stavna pravica v korist upnika Kärtner Spar-
kasse Aktiengesellschaft iz Celovca, Neuer
Platz 14, Republika Avstrija za zavarovanje
denarne terjatve v višini 350.000 ATS z
obrestmi.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 1. 2000

Z 99/00967-9 IZ-2789
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/00967 z dne 12. 10. 1999
je bil poslovni prostor oziroma pisarna št.
194 v 1. nadstropju poslovne stavbe na
Tržaški 2 v Ljubljani, v skupni izmeri
16,58 m2, ki je last dolžnika Kolekta, d.o.o.,
Jamova 46, Ljubljana, z dnem 30. 11. 1999
zarubljen v korist upnika Poštna Banka Slo-
venije, d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2000

Z 99/01129-9 IZ-2790
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01129 z dne 8. 11. 1999 je
bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 87 v X.
nadstropju stanovanjske stolpnice KP-10 v
Šiški, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, ki je last
dolžnika Vasev Vasil, Kogojeva ul. 6, Ljub-
ljana in zastaviteljice Vasev Jovanka, Kogo-
jeva ul. 6, Ljubljana, z dnem 6. 1. 2000
zarubljeno v korist upnika Poštna Banka Slo-
venije, d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor, za

zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2000

Z 99/01568-6 IZ-2791
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01568 z dne 21. 12. 1999
je bilo trisobno stanovanje s kabinetom v
izmeri 96,23 m2, št. B5 v II. nadstropju ob-
jekta na lokaciji L-5, Resljeva 14, Ljubljana,
ki je last zastavitelja Dušana Gajiča, Bratov-
ševa ploščad 10, Ljubljana, z dnem 17. 1.
2000 zarubljeno v korist upnika Poštna Ban-
ka Slovenije, d.d., Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2000

Z 99/01147-10 IZ-2976
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01147 z dne 19. 11. 1999
je bilo stanovanje št. 34, v 5. nadstropju
zgradbe Celovška 108 v Ljubljani, v izmeri
17,81 m2, kateremu pripada enako oštevil-
čeni kletni prostor v istem objektu, stoje-
čem na parc. št. 681/2, 678/1 in 678/2
vse k.o. Zgornja Šiška, ki je last dolžnika
Radović Petar, Boršnikova 126, Maribor, z
dnem 11. 1. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka Dolenjska banka, d.d., Seidlova c. 3,
Novo mesto, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 4,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000

II R 933/99-12 IZ-2988
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 933/99 z dne 19. 10. 1999 je
bil lokal – mesnica na Zadobrovški 29 v Ljub-
ljani (v hiši št. 465), stoječega na parc. št.
583/2, vl. št. 1089 k.o. Zadobrova, ki je last
dolžnika MIR Mesna industrija Radgona,
d.d., Lackova 22, Gornja Radgona, z dnem
11. 1. 2000 zarubljen v korist upnika Po-
murska Banka, d.d., Murska Sobota, Banč-
na skupina Nove Ljubljanske banke, Trg zma-
ge 7, Murska Sobota, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 40,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2000

Z 99/01248-9 IZ-2991
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01248 z dne 19. 11. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 60, v skupni iz-
meri 72,04 m2, v 10. nadstropju stanovanj-
skega bloka na naslovu Pokopališka 1, Ljub-
ljana, stoječega na parcelah 980, 978 in
982 k.o. Moste, ki je last dolžnika ŽAR, Go-
stinstvo, turizem, elektroservis in trgovina
Gornja Radgona, d.o.o., Prešernova 42,
Gornja Radgona, z dnem 6. 1. 2000, zarub-
ljeno v korist upnika Pomurska Banka, d.d.,
Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Murska Sobota, Trg Zmage
7, Murska Sobota, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2000

Z 99/01053-10 IZ-2993
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01053 z dne 22. 10. 1999
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Kolektivni delovni spori

I Kd 278/99 K-23004
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Sindikat finančnih organizacij
Slovenije, Republiški odbor sindikata,
Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Ivan Stošič iz Ljubljane in nasprot-
nim udeležencem Agencija RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, Tr-
žaška 16, Ljubljana, ki jo zastopa odvetni-
ca Vesna Šafar iz Ljubljane, zaradi izvrševa-
nja kolektivne pogodbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan 29.
3. 2000 ob 8.30, v sobi št. 3/III Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva
c. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 6. 3.
2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2000

je bil lokal št. 4 v pritličju objekta M-7 na
naslovu Zaloška c.155 v Ljubljani, ki stoji na
parceli št. 599/4, 599/1 in 604/4 k.o.
Moste in je last dolžnika Knjigarna Abeced-
nik, d.o.o., Zaloška c. 153, Ljubljana, z
dnem 12. 1. 2000, zarubljeno v korist upni-
ka Factor Banka, d.d., Železna c. 16, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000

RIG 511/99 IZ-2781
Okrajno sodišče v Mariboru je v skladu

s sporazumom strank v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa št. SV
902/99 z dne 17. 9. 1999, notarke Bre-
de Horvat iz Maribora, s sklepom opr. št.
RIG 511/99 z dne 12. 10. 1999 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo – stanovanja št. 51 v izmeri
64,65 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Rapočeva
ulica 18, stoječe na parc. št. 1826/30,
pripisani k vl. št. 1189 k.o. Tabor, last
zastavitelja Vake Jožeta, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 7/91-52 z dne
18. 11. 1991, sklenjeni s prodajalcem Tu-
ristično gostinsko podjetje Pohorje, p.o.,
Maribor, v zavarovanje denarne terjatve up-
nika Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, do dolžnika Vizija Marič & Co, d.n.o.,
Maribor, v višini 1,303.908 SIT s pp. Stran-
ke so dogovorile tudi predkupno pravico
ter prepoved obremenitve in odtujitve ne-
premičnine v korist upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

RIG 551/99 IZ-2783
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 945/99 z dne 4. 10. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. RIG 551/99 z dne
19. 10. 1999 odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stano-
vanja št. 15, v izmeri 64,68 m2, ki se nahaja
v III. nadstropju stanovanjske hiše na Ljub-
ljanski 19/b, ki leži na parcelni št. 1009,
pripisani k vl. št. 1337 k.o. Tabor, v lasti
dolžnika Jarc Branka, Ljubljanska 19/b, Ma-
ribor, na podlagi originalne prodajne po-
godbe št. 3/91 z dne 14. 12. 1991, skle-
njeno s prodajalcem Pogrebno podjetje p.o.
Maribor, Linhartova 6, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnika Probanka, d.d., Maribor,
Gosposka 23, Maribor, v višini 3,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 1999

RIG 509/99 IZ-2784
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivih notarskih zapisov no-
tarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 349/99 z dne 14. 4. 1999 in št. SV
804/99 z dne 30. 7. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 509/99 z dne
22. 9. 1999 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnih
prostorov: pisarne št. 4.1.82, v izmeri
18,65 m2, pisarne št. 4.1.83 v izmeri

18,71 m2 in pisarne št. 4.1.84 v izmeri
14,93 m2, ki se nahajajo v 4. nadstropju
trgovsko poslovnega objekta “City” v Mari-
boru, stoječega na parceli št. 1771 in
1772 v k.o. Maribor Grad, ki je last dolžni-
ka po prodajni pogodbi z dne 30. 6. 1999,
sklenjeni s prodajalcem Surovina, d.d., Ma-
ribor, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Probanka, d.d., Maribor, v višini
70,000.000 SIT s pp. Dolžniku je tudi pre-
povedana odtujitev in obremenitev te ne-
premičnine brez soglasja upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 1999

RIG 649/99 IZ-2785
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane, št. SV
1706/99 z dne 15. 10. 1999 s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 649/99 z dne
30. 11. 1999 odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stano-
vanja št. 18, v izmeri 24,05 m2, ki se nahaja
v II. nadstropju stanovanjske hiše v Koče-
varjevi ulici 6/a v Mariboru, zgrajene na
parc. št. 1733 v k.o. Koroška vrata, s so-
razmernim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe ter pripadajočega
zemljišča, last dolžnika Zlatka Bogdaniča,
stan. Stantetova 12, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10.
1997, sklenjene s prodajalcem Leopoldom
Hanžičem, v zavarovanje denarne terjatve
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljub-
ljana, v višini 6,500.000 SIT s pp. Dolžniku
je zastavljeno nepremičnino tudi prepove-
dal odtujiti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 1999

In 99/00120 IZ-2980
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sklepa o izvršbi z dne 6. 5. 1999 opr. št.
In 99/00120 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – lokal v
objektu “A” Nova vas 1, Staneta Severja
3/a, ki stoji na parc. št. 1615/2, 1616/3 in
1621/1 k.o. Spodnje Radvanje v velikosti
lokal v pritličju 101 m2 in kleti 84 m2, v lasti
dolžnika Paveu Ljubo, stan. Turnerjeva
21/a, Maribor in Felser Nade, stan. Ulica
bratov Greif, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji nepremičnine z dne 17. 7.
1986 št. 3732-13.2.4/VN.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2000

Z 2000/144 IZ-3000
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 61/2000 z dne 21. 1. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2000/144
dne 28. 1. 2000 opravilo rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – enoin-
polsobnega stanovanja št. 10 v I. nadstrop-
ju stanovanjske hiše v Majcigerjevi ul. 1 v
Mariboru, v skupni izmeri 51,63 m2, s pri-
padajočim kletnim prostorom površine
1,76 m2, last zastaviteljev Popovič Vlaste in
Vlada, vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem

Elektro in Splošna montaža hidromontaža,
p.o., Maribor, v zavarovanje denarnih terja-
tev upnika Nova kreditna banka Maribor,
d.d., v višini 13,000.000 SIT in 2,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 13/2000 Ob-23307
Dom podiplomcev Ljubljana, Mariborska

ulica, razpisuje na podlagi 10. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podi-
plomcev Ljubljana” prosto delovno mesto

direktorja Doma podiplomcev Ljub-
ljana.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– ima  najmanj  visoko  strokovno  izo-
brazbo,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delih,

– izkazuje sposobnost za vodenje javne-
ga zavoda,

– obvlada najmanj dva tuja jezika.
Izbrani kandidat bo na razpisano mesto

imenovan za 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev in življenjepisom naj kandidati
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pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Svet Doma po-
diplomcev Ljubljana, s pripisom “prijava za
razpis”.

Kandidati bodo pozvani na predstavitev
svoje vizije dela in razvoja Doma podiplom-
cev Ljubljana.

Vse prijavljene kandidate bomo obvestili
o izbiri v 8 dneh od dneva objave razpisa.

Dom podiplomcev Ljubljana

Ob-22973
Svet Osnovne šole “8 talcev” Logatec,

Notranjska 3, 1370 Logatec, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po

53. oziroma 144. in 145. členu ZOFI (Urad-
ni list RS, št. 12/96) ter imeti pedagoške in
organizacijske sposobnosti za vodenje za-
voda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Delo bo začel opravljati 1. 7. 2000.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev in kratkim opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj v 15 dneh po
objavi na naslov šole s pripisom: “Za razpis
ravnatelja”.

O izboru bomo kandidate obvestili v za-
konitem roku.”

Osnovna šola “8 talcev”
Logatec

Št. 85.311-288/00 Ob-23065
Svet javno socialno-varstvenega zavoda

Doma upokojencev Franc Salamon Trbov-
lje, Kolonija 1. maj 21, razpisuje delovno
mesto

direktorja Doma upokojencev Franc
Salamon Trbovlje.

Za direktorja doma je lahko imenovan,
kdor poleg splošnih z zakonom določenih
pogojev, izpolnjuje še naslednje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 49/94
– odločba US, 41/99),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit za delo na po-

dročju socialnega varstva,
– predložitev programa dela doma,
– pričetek dela dne 2. 9. 2000.
Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh
od objave v zaprti ovojnici s pripisom “za
svet doma – za razpis direktorja”, na naslov:
Dom upokojencev Franc Salamon, 1420
Trbovlje – Kolonija 1. maj 21.

Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje

Ob-23255
Na podlagi 32. in 34. člena zakona o

zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in 24. člena
statuta PK Ljubljana, Svet Psihiatrične klinike
Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Psihiatrične klinike Ljub-
ljana.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom izpolnjevati še slede-
če pogoje:

– visoka izobrazba medicinske smeri,
– naziv visokošolskega učitelja psihia-

trije,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju strokovnega vodenja in organizacije.
Kandidat mora izdelati in predložiti pro-

gram dela in razvoja PK Ljubljana.
Direktorja imenuje Svet PK s soglasjem

Vlade Republike Slovenije. Svet PK imenu-
je razpisno komisijo, ki oceni izpolnjevanje
pogojev prijavljenih kandidatov in njihove
programe dela in razvoja PKL.

Mandat direktorja traja 4 leta. Direktor
je po preteku te dobe lahko ponovno ime-
novan.

Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v
8 dneh od dneva objave razpisa na naslov:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, v zaprti ovojnici s pri-
pisom “Razpis - za direktorja PK Ljublja-
na“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave tega razpisa.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-23344
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,

Hacquetova 17, razpisuje prosto delovno
mesto

znanstveno raziskovalnega sodelav-
ca za področje rastlinske virologije.

Pogoji:
– doktorat znanosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izobrazbi pošljite na gornji naslov v 8 dneh
po objavi. Vse prijavljene kandidate bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po končanem zbi-
ranju prijav.

Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-23488
Svet Centra za socialno delo Ptuj, Trste-

njakova 5a, razpisuje na podlagi 33. člena
statuta delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo
Ptuj.

Kandidat mora poleg splošnih, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo so-
cialne, psihološke, upravne, pravne ali so-
ciološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev in kratkim življenjepisom naj kandi-
dati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa
na Center za socialno delo Ptuj, Trstenjako-
va 5a, Ptuj, za razpisno komisijo.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo Ptuj

Št. 01 Ob-23489
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana,

Povšetova 6, razpisuje delovno mesto:
vodja sektorja – pomočnik direktorja

za splošno področje
Pogoji:

– VII. stopnja pravne ali upravne smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– 4 leta na enakih ali podobnih delih,
– organizacijske in komunikativne spo-

sobnosti.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas s trimesečno poskusno dobo, s
polnim delovnim časom.

S kandidatom bomo sklenili individualno
pogodbo do izteka mandata direktorja.

Kandidati naj pošljejo vlogo s kratkim –
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju po-
gojev v 8 dneh od te objave na naslov: JP
Snaga d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6.

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 30
dneh od zaključnega razpisa.

JP Snaga d.o.o.
Ljubljana

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga

Št. 1004 Ob-23171
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/189-73-00, faks 061/189-73-47.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:

– zdravila za uporabo v humani me-
dicini,

– medicinski pripomočki,
– medicinska oprema.
Ocenjena vrednost blaga:

1.400,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: območje celotne Repub-

like Slovenije.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: junij 2000.
5.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 1032 Ob-23172
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/189-73-00, faks 061/189-73-47.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:
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– bencin v ocenjeni vrednosti
477,000.000 SIT,

– plinsko olje v ocenjeni vrednosti
500,000.000 SIT,

– obnovitev uskladiščenega plinske-
ga olja v skladu z uredbo o zmanjšanju
vsebnosti žvepla v energentu v ocenjeni
vrednosti 470,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: območje celotne Repub-
like Slovenije.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: junij 2000.

5.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Št. 402-04-22/00 Ob-23380
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, št. telefaksa
061/178-5579.

2. Vrsta,  količina  in  ocenjena  vred-
nost  blaga,  ki  bo  predvidoma  naročeno
v naslednjih 12 mesecih: okvirno 174
osebnih vozil in en kombi z 8 + 1 se-
dežem v okvirno ocenjeni vrednosti
428,805.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 23. junij 2000.

5.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Št. 011-4-7/00 Ob-23066
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija ceste R2-428 (340)/1249 Ljub-
no-Luče od km 9+560 do km 10+815.

Ocenjena vrednost del: 250,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubno Luče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: 17. 6.
2000.

5. Morebitne druge informaci-
je: naročnik bo druge informacije posredo-
val le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo
prejel na naslov: Direkcija RS za ceste –
Služba za javna naročila in letni plan, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Št. 998 Ob-22995
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, 061/189-73-47.

Št. 011-4-7/00 Ob-23068
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija ceste R1-210 Gorenja vas-Trebija.

Ocenjena vrednost del: 260,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Gorenja vas-Trebija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: avgust
2000.

5. Morebitne druge informacije: na-
ročnik bo druge informacije posredoval le
na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Ob-23523
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, faks 13-12-327.

2. Vrsta in obseg del: gradbeno obrt-
niška in instalacijska dela za izgradnjo
Gimnazije Ormož.

Ocenjena vrednost del: 483 mio SIT.
3. Kraj izvedbe : Ormož.
4. Predvideni datum objave : julij 2000.
5.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-23524
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327.

2. Vrsta in obseg del: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del z zu-
nanjo ureditvijo in komunalnimi priključ-
ki za Gimnazijo Kočevje.

Ocenjena vrednost del: 515,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Kočevje.
4. Predvideni datum objave javnega raz-

pisa: 1. 7. 2000.
5.

Ministrstvo za šolstvo in šport

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zamenjava plinskega
olja v predvideni vrednosti 500 mio SIT.

3. Kraj izvedbe: razna skladišča v Re-
publiki Sloveniji.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila storitev, če je znan: marec–decem-
ber 2000.

5. Morebitne druge informacije: kon-
taktna oseba Karmen Verbovšek, tel.
061/189-73-13.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Ob-23016
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Kočevje, p.o., Roš-
ka cesta 18, 1330 Kočevje, telefaks
061/853-178.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: urgentno reševalno vozi-
lo s polpovišano streho.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: pred-
met naročnila je potrebno dobaviti v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

pozneje do 30. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Kočevje, p.o., Roška ce-
sta 18, 1330 Kočevje, tajništvo uprave, kon-
taktna oseba Vesel Božena.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8 dni po tej objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT + DDV, gotovin-
sko plačilo na blagajni ali virmansko nakazi-
lo na žiro račun 51300-603-16289,
Zdravstveni dom Kočevje, p.o., Roška ce-
sta 18, 1330 Kočevje, s pripisom “za javno
naročilo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. dan po objavi tega
javnega naročila, do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Kočevje,
p.o., Roška cesta 18, 1330 Kočevje, v taj-
ništvo. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ponudba – ne



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 24 / 17. 3. 2000 / Stran 2103

odpiraj” in označene s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in naslo-
vom ponudnika na hrbtni strani kuverte.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom Kočevje, p.o., Roška ce-
sta 18, 1330 Kočevje, tajništvo, 5. 4. 2000
ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do dokončnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma podpisa pogodbe z izbranim po-
nudnikom.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedeno v razpisu.

16., 17.
Zdravstveni dom Kočevje

Št. 02/2000 Ob-23017
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za usposabljanje Elvira Vato-
vec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Javni razpis je ponov-
ljen za tiste skupine blaga, kjer prvič ni us-
pel.

3. (a) Kraj dobave: Center za usposab-
ljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140,
6320 Portorož.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano po naslednjih skupinah:

1. ribe – sveže in zmrznjene,
2. olje jedilno,
3. sveža zelenjava in suhe stročnice,
4. konzervirana in zmrznjena zele-

njava,
5. sveže sadje,
6. konzervirano sadje, marmelade in

kompoti,
7. žita, mlevski izdelki in testenine,
8. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga oziroma eno od skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 3,640.795 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. ribe – sveže in zmrznjene; skupaj
342.076 SIT,

2. olje jedilno; skupaj 234.598 SIT,

3. sveža zelenjava in suhe stročnice;
skupaj 1,175.945 SIT,

4. konzervirana in zmrznjena zelenja-
va; skupaj 268.199 SIT,

5. sveže sadje; skupaj 886.132 SIT,
6. konzervirano sadje, marmelade in

kompoti; skupaj 123.284 SIT,
7. žita, mlevski izdelki in testenine;

skupaj 237.282 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago; skupaj

373.279 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobave 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan,
Strunjan 140, v tajništvu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. aprila
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije izvršiti v višini 10.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51410-603-31957 (potrdilo o vpla-
čilu z oznako sklica na številko 33, je po-
trebno predložiti ob dvigu razpisne doku-
mentacije, kjer boste prejeli tudi račun).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle najkasneje do 14.
aprila 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapečate-
ni ovojnici, katera mora biti na naslovni stra-
ni opremljena z naslovom naročnika: Cen-
ter za usposabljanje Elvira Vatovec – Stru-
njan 140, 6320 Portorož.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil”. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti ime in naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. aprila 2000
ob 12. uri, v prostorih uprave Centra za
usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni doba-
vitelj, z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb.

Ponudba mora veljati najkasneje do 3. 6.
2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
do 10 točk, plačilni pogoji do 8 točk, kvali-
teta živil do 6 točk, reference ponudnika do
5 točk, posebne ugodnosti ponudnika do 5
točk, odzivni čas na naročilo do 3 točke.
Skupaj največ 37 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega, z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe. Informacije
se dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Center za usposabljanje Elvira Vatovec

Strunjan

Ob-23119
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Varstveno delovni center Zagorje,
1410 Zagorje ob Savi, Trboveljska cesta 6,
tel. faks 0601/64-024.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Varstveno delovni
center Zagorje, Zagorje ob Savi, Trbovelj-
ska cesta 6.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos kombiniranega vo-
zila VW T4 2,5 TDI dolga medosna raz-
dalja z naslednjo opremo: meglenke, de-
sno drsno okno, krilna vrata zadnja, brisalci
zadaj, zvočniki, antena v steklu, dvosedež-
na sovoznikova klop, AB 2, klima.

(c), (č), (d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Varstveno delovni center Zagorje, Trbovelj-
ska cesta 6, Zagorje ob Savi, tel. faks
0601/64-024, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osem dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
52720-603-41021 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: do 27. 3. 2000 do
8. ure.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe s pri-
poročeno pošiljko, po pošti ali osebno na
naslov naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Varstveno delovni center Za-
gorje, Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi,
tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in številko Uradnega lista RS, objave razpi-
sa in navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani kuverte oziroma ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 29. 3. 2000 ob 8. uri v prostorih VDC
Zagorje, Trboveljska cesta 6, Zagorje ob
Savi.

9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
17.

Varstveno delovni center Zagorje,
Zagorje ob Savi
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Št. 64/2000 Ob-23174
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljub-
ljana, Zaloška 29, Ljubljana, tel.
061/186-39-00, faks 061/140-31-90.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava za-
strupljenih vab (rodenticidov) za derati-
zacijo:

I. skupina: da spadajo v III. skupino stru-
pov, zastrupljene vabe – pelete, količina
4.300 kg,

II. skupina: da spadajo v II. skupino stru-
pov, zastrupljene vabe – pelete, količina
700 kg,

III. skupina: da spadajo v III. skupino stru-
pov, zastrupljene vabe – parafinski bloki,
količina 1.000 kg,

IV. skupina: da spadajo v II. skupino stru-
pov, zastrupljene vabe – parafinski bloki,
količina 1.000 kg.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo za
vsako od razpisanih skupin ali za vse razpi-
sane skupine skupaj.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,300.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. skupina = 5,500.000 SIT/letno,
II. skupina = 1,500.000 SIT/letno,
III. skupina = 2,150.000 SIT/letno,
IV. skupina = 2,150.000 SIT/letno.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava je sukcesivna, celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave: po-

godba se zaključi predvidoma 30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Za-
loška 29, Ljubljana, I. nadstropje, soba št.
14, Helena Stošič, od ponedeljka do petka
od 8. do 14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 28. 3. 2000 na
podlagi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 50102-603-48480, s sklicem na
št. 1/00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 3. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Ljubljana, Zaloška 29, soba 14/I, pri
Heleni Stošič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 2000 ob
14. uri v sejni sobi št. 8/1, na naslovu na-
ročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti.
Rok veljavnosti bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti do vključno 18. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena enoletna pogodba, z
možnostjo podaljšanja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do 18. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila:
ponudbena cena ponder 0,5, ostali faktorji
ocene ponder 0,5 (rok plačila – ponder
0,4, dobavni rok – ponder 0,3, druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik naročniku – pon-
der 0,3).

Podrobnejša razlaga uporabe meril je v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Perko, univ. dipl. ek., tel. 061/186-39-00.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 2/2000 Ob-23183
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje-Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rudarski električni kabli s
priborom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,250.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.

4. Datum dobave, če je predvideno: 3
mesece po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
3 mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Oddelek za
investicije, Trg revolucije 12, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
15.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
sabo vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 4. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 10. uri v Trbovljah na Od-
delku za investicije.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po izdobavi opre-
me v skladu s ponudbo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki iz-
delajo ponudbo v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 4. 2000 po
oddaji pondub.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena: do 50 točk,
– rok dobave: do 20 točk,
– plačilni pogoji: do 20 točk,
– fiksnost cen: do 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Božjak Ivanu v času razpisa vsak dan od
10. do 12. ure po tel. 0601/26-144 int.
400.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 173 Ob-23238
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, 061/315-583.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. osebni računalniki,
2. tiskalniki.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi ponudbo po delih.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 29 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila je
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
konca maja 2000.

5. Predviden datum primopredaje: do
konca maja 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nad-
stropje, soba 40, vsak delovnik med 9. in
12. uro.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klnični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Klinič-
nega centra Ljubljana – predavalnica IV, Za-
loška 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 4. 2000 po
9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. cena ponujene opreme: 70%,
2. garancija in vzdrževanje: 10%,
3. reference ponudnika: 10%,
4. zmogljivost: 10%.

Skupaj 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Ob-23240
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
Koper,066/320-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1 delovno vozilo za čiščenje – pome-

tanje ulic, trgov in čiščenje peskolovcev
z rotirajočimi ščetkami in sesanjem.

Tehnične karakteristike vozila
Dimenzije:
– dolžina: od 4.500 mm do 5.000 mm

(s tretjo ščetko),
– širina: od 1.200 mm do 1.350 mm

(brez ščetk),
– višina: od 1.900 mm do 2.100 mm

(brez rotacijske luči);

Teža vozila:
– prazno  vozilo:  od  2.600 kg  do

3.100 kg,
– nosilnost: od 1.400 kg do 2.800 kg,
– dovoljena skupna masa: od 4.200 kg

do 5.800 kg.
Karakteristike zabojnika:
– volumen: 1,5 do 2 m3,
– višina iztresanja: 1.300 do 1.500 mm.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bavlja se eno delovno vozilo za čiščenje in
pometanje, ki tvori en sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
16,000.000 SIT brez DDV.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

navede ponudnik v ponudbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. - s. r. l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 29. 3. 2000 za
11.900 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Koper,
d.o.o. - s. r. l. na številko 51400-601-10953
pri Agenciji za plačilni promet Koper, navesti
davčno številko ponudnika in če je le-ta davč-
ni zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. -
s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob
11. uri na naslovu: Komunala Koper, d.o.o.
- s.r.l. upravna stavba – sejna soba, odpira-
nje vodi Miroslav Birsa, inž. str., Ul. 15.
maja 4, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),

– garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih del (velja za izbranega ponudnika),

– garancija za vrnitev predplačila (velja
za izbranega ponudnika).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 13. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju bodo kot merila upoštevana cena
in plačilni pogoji, dobavni rok, čas odziva
odprave okvare, dobava rezervnih delov, ga-
rancijski rok ter reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 1.

16., 17.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l., Koper

Št. 1/2000 Ob-23244
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizan-
ska 78, Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: elektro oprema za ru-
darstvo I.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje samo za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: III.

IV. kvartal.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, d.d., – gospodarski sek-
tor Rudarska 6, Velenje – nabavna služba
soba 107, Srečko Anžej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 2. do
23. 2. 2000 vsak delovni dan od 8. do 10.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z ozna-
ko Elektro oprema I.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 8. maja
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden v točki 6.a.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. maj 2000 ob 11. uri, Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, Velenje, sejna so-
ba direktorja, II. nadstropje soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo podpisati pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
tehnična primernost, plačilni pogoji in ga-
rancija.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Kotnik Antonu, tel. 063/871-465
int. 1930.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 2/2000 Ob-23245
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: elektro oprema za ru-
darstvo II.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: III.

in IV. kvartal 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, d.d., – gospodarski sek-
tor Rudarska 6, Velenje – nabavna služba
soba 107, Srečko Anžej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 2. do
23. 2. 2000 vsak delovni dan od 8. do 10.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z ozna-
ko Elektro oprema II.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. maja 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden v točki 6.a.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. maj 2000 ob 13. uri, Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, Velenje, sejna so-
ba direktorja, II. nadstropje soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo podpisati pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
tehnična primernost, plačilni pogoji in ga-
rancija.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Kotnik Antonu, tel. 063/871-465
int. 1930.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 6/00 Ob-23246
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava stroja za pometa-
nje cest.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: maj

2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova
ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba je Olga
Okorn, soba številka 36, tel. 177-96-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in fotokopije potr-
dila o registraciji od RS Davnega urada Mi-
nistrstva za finance, na razpolago do 31. 3.
2000 med 8. in 12. uro oziroma po pred-
hodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresi-
rani ponudnik plača z virmanom na žiro
račun naročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR B6/00”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 4. 2000 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene v tajništvu podjetja v zaprti ku-
verti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za doba-
vo stroja za pometanje – JR B6/00”. Ovitek

ponudbe mora biti zaprt tako, da se na od-
piranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, kontaktna oseba
je Marjeta Bambič, soba št. 29, I. nadstrop-
je, tel. 177-96-20, faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob
9. uri v sejni sobi št. 51, II. nadstropje na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana. Na odpiranju ponudb lahko sodeluje-
jo samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora poleg po-
nudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% od ponudbene vred-
nosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, da bo izbran kot najugod-
nejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 50 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– garancijski rok: 10 točk,
– dobavni rok: 10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opre-

deljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (Bonač, tel. 177-96-27),
odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z
javnim razpisom pa le pisno na naslov Javno
podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6,Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zah-
tevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo in javnim razpisom, je 8 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori,
pomembni za vse kandidate, bodo poslani
na naslove vseh kandidatov, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
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Št. 183/00 Ob-23277
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna
pot 111, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: NIB, Večna pot 111,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tekočinski kromatograf
visoke ločljivosti (HPLC).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,500.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
cionalni inštitut za biologijo, tajništvo, Večna
pot 111, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 2000.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 10. 4. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biolo-
gijo, Večna pot 111, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 9. uri v Biološkem središču
v Ljubljani, sejna soba, Večna pot 111, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: dve bianco, podpisani menici. Vi-
šina garancije je 10% predvidene vrednosti
javnega razpisa, kar znaša 750.000 SIT.
Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

na predvsem naslednja merila:

Kriterij Ponder

ustreznost ponudbe zahtevani
tehnični specifikaiji 35
kvaliteta ponujene opreme 15
kompatibilnost z obstoječo
opremo 15
cena 20
plačilni pogoji 5
servisiranje, odzivni čas servisa 5
garancija 5
Skupaj 100.
Vsak od navedenih kriterijev se točkuje z

ocenami od 1 (slabo) do 5 (odlično). Oceno
postavijo člani komisije načeloma sporazum-
no. Če do tega ne pride glasujejo o predlo-
gu ocene. Upošteva se tista ocena, ki prej-
me večino. Dobljena ocena po kriteriju se
pomnoži s ponderjem za ta kriterij. Nato se
bodo seštele točke iz vseh kriterijev. Tista
ponudba, ki na ta način zbere največje šte-
vilo točk dobi rang 1, itd.

15., 16., 17.
Nacionalni inštitut za biologijo

Ljubljana

Št. 663-05-0009/00-02 Ob-23249
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za

delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana, številka faksa 178-34-56.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kotnikova 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za delno naročilo tonerjev za fotokopirne
stroje in tiskalnike.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
34,000.000 SIT oziroma 17,000.000
SIT/letno.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
14,000.000 SIT oziroma 7,000.000
SIT/letno.

4. Datum dobave, če je predvideno: stal-
na postopna dobava za obdobje 24 mese-
cev od datuma podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24 mesecev od datuma podpisa pogodbe
oziroma do izpolnitve pogodbenih obvezno-
sti v vrednostnem obsegu.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljublja-
na, soba 23, Darja Naglič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 2000,
od 9. do 14. ure od ponedeljka do petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Način plačila
je virmansko nakazilo ali plačilo s položni-
co na račun številka: 50100-630-10014,
s sklicem na številko 28
26115-714199-00002000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do ponedeljka 10. 4.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti kuverti z oz-
nako v levem spodnjem kotu na prednji stra-
ni: “Ne odpiraj - javni razpis za pisarniški
material“. Na hrbtni strani mora biti napisan
naziv in naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik, ki se poteguje za ce-
lotno naročilo mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 10 % od
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj financira-
nja in plačila je nad 30 dni od uradnega
prejema fakture.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe
ponudniki ne smejo umakniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril-21. člen ZJN): cena,

popusti, roki dobave, kakovost blaga in sto-
ritev, plačilni roki, reference.

15., 16.,17.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Št. 41/2000 Ob-23272
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska
cesta 12, Ljubljana, št. telefaksa
061/13-26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za sukcesivno dobavo čistil, po-
trošnega materiala in pripomočkov za čišče-
nje ter toaletno – sanitarnega materiala.

3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na devet dostavnih mest: Vrtec Ljubljana
Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana, enota dr. France Prešeren, Pu-
harjeva 4 in Prešernova 29, enota Poljane,
Strossmayerjeva 3 in Poljanska 21, enota
Vodmat, Korytkova 24, enota Prule, Pra-
protnikova 2 in Ulica na grad 2a, enota Kli-
nični center, Bohoričeva 36.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila, potrošni material
in pripomočki za čiščenje ter toalet-
no-sanitarni material po naslednjih skupi-
nah (sklopih):

A. sredstva za strojno pomivanje in izpi-
ranje posode – 4.150 kg in 800 l,

B. sredstva za ročno pomivanje posode
– 890 l,

C. univerzalna sredstva za čiščenje vo-
doodpornih površin – 1100 l,

D. specialna sredstva za čiščenje – 490 l,
E. sredstva za higieno in nego rok –

1.810 l in 300 kom,
F. sredstva za strojno pranje perila –

5.100 kg,
G. papirna konfekcija – 617.100 kom,
H. plenice za 1× uporabo – 130.000

kom,
I. druga sredstva in pripomočki v kuhi-

njah in oddelkih – 101.030 kom.
Količine posameznih artiklov v posamez-

nih sklopih so opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico spremembe
količine materiala glede na dejanske spre-
membe potreb v času trajanja pogodbe.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki lahko ponudijo vse artikle v celoti (točke
A–I) ali pa po posameznih točkah- sklopih
artiklov. Posameznih artiklov iz posameznih
skupin ponudniki ne morejo ponuditi.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,350.000 SIT letno.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A. sredstva za strojno pomivanje in izpi-
ranje posode –3.000.000 SIT,

B. sredstva za ročno pomivanje posode
– 350.000 SIT,

C. univerzalna sredstva za čiščenje vo-
doodpornih površin – 700.000 SIT,

D. specialna sredstva za čiščenje –
400.000 SIT,

E. sredstva za higieno in nego rok –
2,600.000 SIT,

F. sredstva za strojno pranje perila –
1,800.000 SIT,
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G. papirna konfekcija – 8,500.000 SIT,
H. plenice za 1× uporabo – 5,000.000

SIT,
I. druga sredstva in pripomočki v kuhi-

njah in na oddelkih – 1,000.000 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava, začetek 1. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

sukcesivna dobava do vključno 31. 5.
2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna  dokumentacija  je  na  razpolago
po  predhodni  najavi,  na  naslovu  naroč-
nika Vrtec Ljubljana Center, Poljanska ce-
sta 12, 1000 Ljubljana, tajništvo, tel.
061/300-57-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati vsak delovni dan od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, do
vključno 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena raz-
pisne dokumentacije je 12.000 SIT. Davek
je vštet v ceno. Potrdilo o vplačilu na ŽR
naročnika (50100- 603- 40568, sklic na
št. 29725) predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele oziroma bodo predlože-
ne najkasneje do 6. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov naročnika Vrtec Ljubljana
Center, Poljanska cesta 12, 1000 Ljublja-
na, tajništvo. Prevzemnik tajnica, Fijavž So-
nja, vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 12. uro.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 2000 ob
9. uri na naslovu naročnika Vrtec Ljubljana
Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponujene vrednosti. Banč-
na garancija mora biti veljavna do 22. 5.
2000. (Velja le za ponudnike, katerih vred-
nost ponudbe presega 25,000.000 SIT.)

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je najmanj
15 dni od datuma izstavitve računa, po do-
bavi blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: določeno v
razpisni dokumentaciji.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno- poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 120 dni od dneva javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri naj-
ugodnejše ponudbe bodo upoštevana na-
slednja merila:

a) cena 70%,
b) rok dobave 10%,
c) plačilni rok 10%,
d) posebne ugodnosti 10%.
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral najvišje

število točk.
Podrobnosti so navedene v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu na-
ročnika Vrtec Ljubljana Center, Poljanska
cesta 12, Ljubljana, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka med 8. in 9. uro, do
pet dni pred iztekom roka za oddajo po-
nudb. Kontaktna oseba: Branka Strah, tel.
300-57-46.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih kuvertah, morajo biti jasno označene
z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni raz-
pis brez omejitev za dobavo čistil, potrošne-
ga materiala in pripomočkov za čiščenje ter
toaletno-sanitarnega materiala“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 4. 2000.

16.,17.
Vrtec Ljubljana Center

Ob-23322
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/300-39-24, faks 061/300-39-12.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: brizge in igle za enkratno
uporabo, katetri, kanile, tubusi, maske,
sonde, osebna zaščitna sredstva, opor-
nice, ostali potrošni material, material
za sterilizacijo in inštrumentarij.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine:

1. podskupina: brizge in igle za en-
kratno uporabo, katetri, kanile, tubusi, ma-
ske, sonde,

2. podskupina: osebna zaščitna sred-
stva,

3. podskupina: opornice, ostali potro-
šni material,

4. podskupina: material za steriliza-
cijo,

5. podskupina: inštrumentarij.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

29,000.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bo-

do morda oddajali posamično:
1. podskupina: 6,800.000 SIT,
2. podskupina: 9,200.000 SIT,
3. podskupina: 4,900.000 SIT,
4. podskupina: 3,200.000 SIT,
5. podskupina: 4,900.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava od 15. 5. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 4. 4. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka
15-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 4. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: ‘’Ne
odpiraj – Ponudba’’, za JR-1/3-P/2000.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12.30, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5 % od letne vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni pla-
čilni rok.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 17. 4. 2000
po 11. uri.

14. Merila z dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 50 %,
– kvaliteta 30 %,
– reference ponudnika 14 %,
– boniteta ponudnika 6 %.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 4. 2. 2000 pod. št.
19968.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 08-13-3/2000 Ob-23325
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacque-
tova 17, Ljubljana, tel. 061/1-375-375,
faks 061/1-375-413.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN):ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: aparatura za določanje
vsebnosti alkohola, specifične mase,
skupnega ekstrakta in pepela v vinu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,800.000 SIT.
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(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: 3
mesece po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
Ljubljana, tel. 061/1-375-375, tajniška so-
ba 18, vsak delovnik od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 13. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. marec 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113, z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. marec 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Kmetijski inštitut Slo-
venije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, v
primeru osebne ponudbe na isti naslov v
tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. marec 2000 ob 13. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slo-
venije, Hacquetova 17, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: inštrumenti zavarovanja se ne zah-
tevajo.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. marec 2000
po 10. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– tehnične karakteristike aparature 50%,
– ponudbena cena 30%,
– garancija, servis 10%,
– reference 10%.
15., 16., 17.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 76/00 Ob-23326
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-360, faks 062/2201-359.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Mari-
bor, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. 1 kom osebno vozilo 2.500 ccm,
2. 1 kom osebno vozilo 1.600 ccm,

3. 1 kom kombinirano vozilo 1.400
ccm,

4. 1 kom gospodarsko vozilo 1.900
ccm TD.

Vsa vozila morajo imeti dodatno opremo,
ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
Ad 1) 6,9 mio SIT,
Ad 2) 3 mio SIT,
Ad 3) 2.1 mio SIT,
Ad 4) 3 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

pogodbi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za gospo-
darjenje z občinskim premoženjem Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor, soba 323/III, od 8.
do 10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 3. 2000.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 31. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Mestna občina Maribor, Od-
delek za gospodarjenje z občinskim premo-
ženjem, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000 ob 13. uri na sedežu naročni-
ka v sobi 323/III.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačila je oprede-
ljen v predlogu pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 2000 po
12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena 70 točk,
– rok dobave 20 točk,
– reference 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri Bredi Petrovič, univ. dipl. ek. na
tel. 062/22-01-360 vsak delovnik med 8.
in 10. uro.

16., 17.
Mestna občina Maribor

Oddelek za gospodarjenje z občinskim
premoženjem

Št. 8/2000 Ob-23328
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona: Šola za ravnatelje, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-

ca brez omejitev za sukcesivno dobavo pi-
sarniškega materiala ter tiskarske storitve.

3. a) Kraj dobave: Šola za ravnatelje, Br-
do pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava pisarniškega mate-
riala kot sledi:

Naziv artikla in količina:
– etikete Zweckform – 10 škatel,
– prosojnice INK JET – 20 škatel,
– prosojnice Colour Laser Jet – 20 škatel,
– prosojnica za fotokopirni stroj – 20

škatel,
– prosojnica za grafoskop – 20 škatel,
– papir A4 80g – 1000 zav,
– papir A3 80 g – 300 zav,
– ovoj za spise - obr. 0,14 – 2000 kom,
– diskete 3M 3,5 – 100 kpl,
– mapa PVC L A4 – 2000 kos,
– mapa PVC A4 U 4 LUK – 200 kos,
– bloki samolepilni 75 x 75/450 – 100

kos,
– registrator A4 širok – 60 kos,
– registrator A4 ozek – 40 kos,
– kemični svinčnik moder, črn, rdeč –

6000 kos,
– sponke za PRIMULO 6 1/1000 – 20

škatel,
– palične sponke 24/6 – 20 škatel,
– papirne sponke – 20 škatel,
– risalni žebljički – 20 škatel,
– selotejp prozoren 25x66 – 20 kos,
– selotejp prozoren 15x33 – 200 kos,
– flomaster lumocolor 358 P (črn, mo-

der, rdeč, zelen) – 1000 kos,
– flomaster lumocolor 317 permanent

(črn, moder, rdeč, zelen, oranžen, rumen,
rjav, vijoličen) – 1000 kos,

– marker color (rumen, moder) – 5000
kos,

– prospektna mapa A4 za seminarje –
600 kos,

– torbica za seminarje – 6000 kos;
in tiskarske storitve, kot sledi:
– tiskarske storitve in naklada:
– knjige format A5, mehka vezava, barv-

ne platnice, črnobeli tisk
– knjige ca. 100 strani – 1000 kom,
– zborniki ca. 100 strani – 1000 kom,

– zgibanke - barvni tisk (dvobarni) A4
format – 1000 kom,

– gradiva za slušatelje, format A4, dvo-
barvne platnice, 130 g papir, ca. 40 strani
– do 250 kom letno po naslovu;

– tisk logotipov na:
– kuverte – 5000 kom letno,
– papirje z glavo – 10.000 kom letno,
– vizitke – 1000 kom,
– bloki z glavo – 3000 kom.

Vzorci so priloga razpisne dokumentacije.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje tudi samo za del zah-
tevanega blaga in tiskarskih storitev.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
orientacijska dvoletna vrednost:

– za pisarniški material je 14,000.000 SIT,
– za tiskarske storitve je 14,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga in tiskanje v letu 2000 in 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Šo-
la za ravnatelje Ljubljana, na lokaciji Brdo
pri Kranju, Predoslje 39, 40000 Kranj pri
Mateji Brejc.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 4. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun št.
50100-603-401889, sklic. na št. 00
6420-2000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Šola za ravnatelje, na lokacijo
Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2000 ob 10. uri v prostorih Šole za
ravnatelje, Brdo pri Kranju, Predoslje 39,
4000 Kranj.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavi-
telj oziroma tiskar z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje: so registrirani za opravljanje tovrst-
ne dejavnosti.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 4. 2000 do
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila. (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

– cena - 8 točk,
– plačilni rok - 4 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa - 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 3 točke,
– celovitost in opisa ter skladnost vse-

bine ponudbe z zahtevami naročnika - 1
točka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Šola za ravnatelje, Brdo pri Kranju, Pre-
doslje 39, 4000 Kranj pri Mateji Brejc, na
tel. 064/362-260, faks 064/362-261.

16., 17.
Šola za ravnatelje

direktor

Ob-23361
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, tel. 064/733-315, faks
064/733-019.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Begunje, Begunje na Gorenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje EL – ca.
225.000 litrov.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine, glede na dejanske potre-
be med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj bo izbran za celotno količino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno 1 leto po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1 leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična bolnišnica Begunje, kadrovska
služba, Begunje, Begunje 55, 4275 Begu-
nje na Gorenjskem.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 3. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Kadrovska služba – Mojca Erlah, Begunje,
Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, z
oznako “Ne odpiraj – ponudba – gorivo“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000 ob 11. uri, Psihiatrična bolni-
šnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na mirodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji in pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. čl. ZJN):

– ponudbena cena – najnižja cena 60
točk, druga najnižja 50 točk, tretja najnižja
40 točk,

– plačilni pogoji – do 60 točk,
– reference – do 10 točk.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki pri Psihiatrična bol-
nišnica Begunje, Begunje, Begunje 55,
4275 Begunje na Gorenjskem – kontaktna
oseba Franc Debeljak, tel. 064/733-315.

16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Št. 4.4.1.1-1256/2000 Ob-23376
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice,1560 Ljubljana,
Kolodvorska11, 061/29-12921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: mesto vgradnje po
specifikaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 9.140 m tirnic sistema
S 49 trde z minimalno natezno trdnost-
jo 880 N/mm2; 91 kom tirnic dolžine
100 m valjane v enem kosu, 1 kom tir-
nic dolžine 40 m, 240 m tirnic sistema
UIC 60 trde z minimalno natezno trd-
nostjo 880 N/mm2; 2 kom tirnic dolžine
100 m valjane v enem kosu, 1 kom tir-
nic dolžine 40 m.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo
celotni razpis, delne ponudbe ne bodo upo-
števane.

(č) Ocenjena vrednost naročila z
DDV-jem: 53,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se oddaja v celoti.

4. Datum dobave, če je predvide-
no: 50% julij 2000, 50% avgust 2000.

5. Predvideni datum zaključka doba-
ve: 31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 21,
Melita Hočevar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 30. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 100 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 4. 2000 do 12.
ure tajništvo Materialnega poslovanja Pa-
vlič Melita.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja po-

nudb: 17. 4. 2000 ob 11. uri v službi za
materialno poslovanje Ljubljana, sejna so-
ba; Trg OF 6/1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih fin. zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 3% ponuje-
ne vrednosti, z veljavnostjo do 17. 7. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec z podizvajalci.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta,
potrdilo o plačilu davkov in prispevkov.
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13. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji in sicer:

1. Nižja ponujena cena blaga vključ-
no s stroški v državi kupca – 60%,

2. Več potrjenih referenc pri prejš-
njih dobavah za razpisani tip tirnic 15%,

3. Kakovost 25%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: tehnični podatki Milenko Ćućić tel:
061/29-14-585, komercialna vprašanja
Melita Hočevar tel: 061/29-12-230.

16.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 10/2000 Ob-23378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, faks 0601/26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava, montaža in vklju-
čitev v promet digitalne (ISDN) telefon-
ske centrale.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba se izdela v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

20. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Trbovlje
(od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 18. 4. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 4. 2000 v prosto-
rih TET, d.o.o., ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti ponudbe z ve-
ljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih po-
nudbe.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena s plačilnimi pogoji,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost),
– pozitivne reference potrjene s strani

dosedanjih ponudnikovih naročnikov iz elek-
trogospodarstva Slovenije in podobnih elek-
trogospodarstev EU v zadnjih 8 letih za veli-
kosti central nad 100 priključkov,

– stroški servisnega nadzorovanja cen-
trale letno,

– odzivni čas,
– certificiranost proizvajalca opreme

(ISO 9001),
– garancijska doba,
– popusti pri nakupu softwerske nad-

gradnje centrale v predvidenem času obra-
tovanja centrale.

15., 16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 707/00 Ob-23413
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., 1516
Ljubljana, Slovenska c. 58, telefaks:
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišče Javnega
podjetja Elektro Ljubljana d.d., ob RTP
Domžale.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: energetski kabel 20 kV
XHEh 91 A, 1 x 150/25/(75+80) mm2

5.000 m.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
ne ponudbe ne bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 12,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
nudnik mora ponuditi dobavo celotne količine
naročenega kabla najkasneje do 31. 5. 2000.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 31. 5.
2000.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., 1516 Ljubljana, Slo-
venska c. 56/VI.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 24. 3. 2000 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. štev. 50102-601-90004, sklic na šte-

vilko: 007991-276 z obvezno navedbo
davčne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 7. 4. 2000 do 9. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Služ-
ba za javna naročila, 1516 Ljubljana, Slo-
venska c. 56.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis-Ponudba za dobavo
20 kV energetskega kabla za kablovod 20
kV Šimnovec-Gradišče-Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 2000, ob
13. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., 1516 Ljubljana, Slo-
venska 56/VII.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– ponudbeni predračun,
– pisno izjavo o strinjanju z razpisnimi

pogoji,
– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-

rejši od 90 dni od te objave,
– pravnomočno odločbo–dovoljenje

upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave,
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– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjava ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij in garancij,

– certifikat ISO razreda 9000, če po-
nudnik uveljavlja točke po tem merilu,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost (67% de-

lež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika za dobavo s.n.

materiala in opreme elektrodistribucijskim
podjetjem Slovenije (5% delež),

– reference proizvajalca energetskega
kabla, ki se že uporavlja v Elektro Ljubljana
d.d. (10% delež),

– dobavni rok (10% delež),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3% delež),
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 31. 3. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

Št. 12/2000 Ob-23482
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Mari-
bor, Nasipna c. 64, Maribor, faks
062/307-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dobava fco JP Snaga
Maribor, Nasipna c. 64, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava in dobava vozila
za prediranje kanalizacije in črpanje fe-
kalij po okvirni specifikaciji:

1. šasija za vozilo za prediranje kana-
lizacije in črpanje fekalij,

2. nadgradnja z montažo za vozilo za
prediranje kanalizacije in črpanje fekalij.

Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vozi-
lo se dobavi v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
22,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predviden datum končne dobave: za šasijo
z nadgradnjo: do 6 mesecev.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dobiti na na-
slovu: JP Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna
c. 64, Maribor – v tajništvu podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-

tacijo je mogoče zahtevati do tri dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800-601-18972 z oznako “RD –
predirač 2000”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 10. 4. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna c. 64, Maribor – tajništvo direktorja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 12. uri na sedežu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– znesek finančnega zavarovanja: 5%
razpisane vrednosti;

– vrsta finančnega zavarovanja: garanci-
ja slovenske banke;

– trajanje finančnega zavarovanja: ena-
ko veljavnosti ponudbe.

Za dobro izvedbo posla:
– znesek finančnega zavarovanja: 10%

pogodbene vrednosti;
– vrsta finančnega zavarovanja: garanci-

ja slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: za čas

trajanja garancije.
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,

da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 60 dni od
podpisa prevzemnega zapisnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena kupoprodajna po-
godba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje.

Ostale zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je mož-
no umakniti 2 dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-
jenost z obstoječim strojnim parkom: 35,

– organiziranost servisnih storitev: 15,
– reference: 15,
– cena: 10,
– garancija: 10,
– plačilni pogoji: 10,
– dobavni rok: 5,
– druge ugodnosti 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-

njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
062/316-581 med 8. in 10. uro pri Stani-
slavu Žagarju.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri naročila.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: razpis se objavlja prvič.

JP Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 05070/00 Ob-23483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– 145 kosov poštnih nabiralnikov na

ključ,
– 75 kosov polavtomatskih poštnih

nabiralnikov,
– 14 kosov samostoječih okroglih

poštnih nabiralnikov,
– 2 kosa izpostavljenih poštnih nabi-

ralnikov,
– 45 kosov izpostavljenih predalčni-

kov,
– 30 kosov dostavnikov.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

posameznem naročilu do 1. 5., 1. 7., 1. 9.
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 10. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica, žiro račun 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, Upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca, ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),

– da je predložil izjavo, da so izdelki na-
rejeni po navodilih za izdelavo.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50 točk, strokovna ocena 50 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 7. 4. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 462-02-19/00-0520-006 Ob-23505
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Carinska uprava Republike Slove-
nije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-21-55.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izdelavo delov letne
in zimske carinske uniforme.

3. a) Kraj dobave: deli letne in zimske
carinske uniforme se bodo dobavljali na lo-
kacije carinarnice Celje, Dravograd, Jese-
nice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska So-
bota, Nova Gorica, Sežana in Carinske upra-
ve Republike Slovenije.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– 2.100 puloverjev,
– 4.300 letnih srajc,
– 40 dvodelnih delovnih oblek s podob-

leko,
– 2.150 usnjenih pasov,
– 10.000 moških letnih nogavic,
– 10.000 moških zimskih nogavic,
– 2.700 ženskih letnih hlačnih nogavic,
– 2.700 ženskih zimskih hlačnih nogavic,

– 3.320 moških kravatnih igel in
– 1.280 ženskih kravatnih igel.
Zgoraj navedene količine so okvirne. Na-

ročnik si pridržuje pravico nabaviti manjšo
količino predmetov javnega naročila od raz-
pisane. Ponudnik mora zagotoviti za izdela-
vo posameznih delov carinske uniforme ves
osnovni material, drobni oziroma potrošni
material in dodatke k uniformi v skladu s
tehničnimi pogoji naročnika.

Za letne srajce ima naročnik na zalogi še
nekaj osnovnega materiala in dodatkov k
uniformi. Izbrani ponudnik porabi najprej os-
novni material in dodatke k uniformi, ki jih
ima naročnik na zalogi, šele nato pa za izde-
lavo zgoraj navedenih delov letne in zimske
carinske uniforme sam zagotovi osnovni ma-
terial in dodatke k uniformi v skladu s teh-
ničnimi pogoji naročnika.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zain-
teresirani ponudnik se lahko poteguje za
izdelavo in dobavo posameznih delov carin-
ske uniforme ali za izdelavo in dobavo vseh
delov carinske uniforme.

č) Orientacijska vrednost naročila:
56,500.000 SIT.

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orien-
tacijska vrednost za izdelavo in dobavo po-
sameznih predmetov javnega naročila:

– za 4.300 letnih srajc je 17,300.000 SIT,
– za 2.100 puloverjev je 19,000.000 SIT,
– za 40 dvodelnih delovnih oblek s pod-

obleko je 1,100.000 SIT,
– za 2.150 usnjenih pasov je 4,700.000

SIT,
– za 10.000 moških letnih nogavic je

4,300.000 SIT,
– za 10.000 moških zimskih nogavic je

4,500.000 SIT,
– za 2.700 ženskih letnih hlačnih noga-

vic je 1,200.000 SIT,
– za 2.700 ženskih zimskih hlačnih no-

gavic je 1,200.000 SIT,
– za 3.320 moških kravatnih igel je

2,200.000 SIT in
– za 1.280 ženskih kravatnih igel je

1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

31. 8. 2000 in sukcesivna dobava oziroma
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji za
posamezne predmete javnega naročila.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000 oziroma sukcesivno za unifor-
mo, ki se izdeluje po meri.

6. a) Ime in naslov osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: univ.
dipl. oec. Barbara Gašperlin, Carinska up-
rava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
1523 Ljubljana, 7. nadstropje, soba št. 723,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77.

b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 14. 4. 2000.

c)
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 17. 4. 2000 do 8. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbe: Carinska uprava Re-
publike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 7. nadstropje, vložišče - soba
št. 709.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 9. uri, Carinska uprava Re-

publike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe,

9.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– ustreznost vzorcev in ustreznost opisa
postopka izdelave predmetov javnega naro-
čila zahtevam naročnika,

– reference,
– garancijska doba,
– cena,
– plačilni rok.
Merila so glede na pomen v postopku oce-

njevanja ponudb navedena po padajočem vrst-
nem redu. Merilo pod 1. alineo je izločitveni
kriterij, v kolikor naročnik ugotovi neusposob-
ljenost in nesposobnost ponudnika. Usposob-
ljenost in sposobnost ponudnika se bosta ugo-
tavljali na podlagi dokumentacije za ugotavlja-
nje usposobljenosti in sposobnosti, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije. V primeru,
da se ponudnik prijavi na javni razpis s svojim
podizvajalcem, mora ponudnik zagotoviti naj-
manj 50% izdelave predmeta javnega naroči-
la. V nasprotnem primeru je ponudnik izločen
iz postopka nadaljnje obravnave.

Merilo pod 2. alineo je prav tako izloči-
tveni kriterij, v kolikor naročnik ugotovi od-
stopanje ponujenih vzorcev in opisov po-
stopkov izdelave predmetov javnega naro-
čila od razpisanih. Ustreznost vzorcev in
ustreznost opisa postopka izdelave pred-
metov javnega naročila zahtevam naročnika
se bo ugotavljalo na podlagi naročnikovih
razpisanih tehničnih značilnosti in tehničnih
pogojev za izdelavo posameznih predmetov
javnega naročila.

Merilo pod 3. alineo “reference“ pred-
stavlja 40% vrednosti.

Merilo pod 4. alineo “garancijska doba“
predstavlja 30% vrednosti.

Merilo pod 5. alineo “cena“ 20% vred-
nosti.

Merilo pod 6. alineo “plačilni rok“ pred-
stavlja 10% vrednosti.

Ponudnik prejme za vsako predloženo
referenco za službeno obleko s strani javne
uprave pet točk. Ponudnik lahko prejme naj-
več 100 točk. Ponudnik, ki ne predloži vsaj
ene reference za službeno obleko s strani
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javne uprave, je izločen iz postopka nadalj-
nje obravnave.

Ponudnik prejme:
– za ponujeno garancijsko dobo 6 me-

secev 25 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 9 me-

secev 50 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 12 me-

secev 75 točk in
– za ponujeno garancijsko dobo 18 me-

secev 100 točk.
Ponudnik, ki ponudi garancijsko dobo

krajšo od 6 mesecev se izloči iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja.

Cena se bo preračunala v točke po na-
slednji formuli:

 minimalna cena x 100
Cena v točkah = 

        ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za ponujeni plačilni rok 30 dni 25 točk,
– za ponujeni plačilni rok 40 dni 50 točk,
– za ponujeni plačilni rok 60 dni 75 točk,
– za ponujeni plačilni rok 90 dni 100

točk.
Ponudnik, ki ponudi plačilni rok krajši od

30 dni se izloči iz nadaljnjega postopka oce-
njevanja.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naroč-
nika in prejme največje skupno število točk je
izbran kot najugodnejši ponudnik za predmet
javnega naročila, za katerega se je prijavil.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik se lahko samo enkrat prijavi
na javni razpis, ali kot glavni izvajalec ali kot
podizvajalec.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
76 z dne 17. 9. 1999 pod št. 76/99 in
Uradnem listu RS, št. 102 z dne 17. 12.
1999, objava o izidu pa v Uradnem listu RS,
št. 17 z dne 25. 2. 2000.

Carinska uprava RS

Št. 2/2000 Ob-23537
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/3003924, faks 061/3003912.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dva ultrazvočna digitalna
aparata: za uporabo v ginekološki, pe-
diatrični in splošni ambulanti s pripada-
jočimi sondami in dodatno opremo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: sa-
mo za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
48,000.000 SIT letno.

(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bo-
do morda oddajali posamično: 24,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko s po-
trdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 31. 3. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT (DDV vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
2 16-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 4.2 000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
Vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: ‘’Ne
odpiraj – Ponudba’’, za JR-ultrazvok/2000.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 13.30, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, velika
sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in /ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih me-
sečnih obrokov.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 17. 4. 2000
po 13. uri.

14. Merila z dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 40 %,
– kvaliteta 40 %,
– poprodajne storitve 20 %.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ.dipl.ekon.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 17. 12. 1999, Ob-17232.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-23544
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Arto 13, Sevnica, z enotami DU
Sevnica in DU Brežice, tel. 0608/461-400,
faks 0608/41-643.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica in
enota Dom upokojencev Brežice, Prešer-
nova cesta 13, Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
400.000 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno količi-
no dobave kurilnega olja za potrebe Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca in
Doma upokojencev Brežice.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivne dobave blaga v enoletnem ob-
dobju.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 5. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Ar-
to 13, Sevnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2000 po
predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51610-603-30554 ali v gotovini na bla-
gajni na sedežu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.

Ponudbe je potrebno poslati v zapečate-
ni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za izbiro ponudnika za dobavo kurilnega ol-
ja“ in številko objave v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja. Ponudbe se lahko oddajo tudi oseb-
no v splošni službi v tajništvu zavoda na
Impoljci, Arto 13 do roka, ki je določen v
javnem razpisu.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 11. uri v Domu upokojen-
cev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, v
prostorih restavracije Dvorec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnosti
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ocenjene vrednosti naročila z ve-
ljavnostjo do 29. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je priloga k razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe do 29. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
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bena cena 50%, plačilni pogoji 30%, refe-
rence ponudnika 10%, sposobnost ponud-
nika, da javno naročilo izvede sam 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani jih dobijo v Domu upoko-
jencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
Sevnica, kontaktna oseba Mešiček Vlado,
tel. 0608/461-400 ali faks 0608/41-643.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14
z dne 18. 2. 2000.

Dom upokojencev
in oskrbovancev Impoljca, Sevnica

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 34300-0006/00 Ob-22976
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Laze pri Boštanju –
Nova Gora (Telče).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste št. 372232 La-
ze–Nova Gora (preddela, zemeljska de-
la, spodnji ustroj, odvodnjavanje).

Skupna ocenjena vrednost del: 60 mio
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek takoj po podpisu pogodbe, rok za
dokončanje 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za okolje in prostor – Robert Kaše,
referent za ceste in komunalo, Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT; način
plačila: virman na ŽR 51610-630-13058,
Občina Sevnica, sklicna številka:
34300-0006-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 4. 2000 do 11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor
– Robert Kaše, referent za ceste in komu-
nalo, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica (pisarna – bivša kopirnica pri trgu).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 12. uri, Občina Sevnica
(sejna soba), Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 1% od po-
nudbene vrednosti.

Veljati mora do 1. 6. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejav-
nostjo za izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference na področju gradnje cest,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
16., 17., 18.

Občina Sevnica

Št. 34300-0015/00 Ob-22987
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Telče–No-
va Gora–Drušče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega sistema Nova Gora –
III. faza, gradbena in inštalacijska dela.

Skupna ocenjena vrednost del: 67,5 mio
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja se III. faza v celoti.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek: takoj po podpisu pogodbe, rok za
dokončanje: 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za okolje in prostor – Robert Kaše,
referent za ceste in komunalo, Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT; način
plačila: virman na ŽR 51610-630-13058,
Občina Sevnica, sklicna številka:
35300-0015-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 4. 2000 do 11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor
– Robert Kaše, referent za ceste in komu-
nalo, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica (pisarna – bivša kopirnica pri trgu).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 12. uri, Občina Sevnica (sej-
na soba), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 1% od po-
nudbene vrednosti.

Veljati mora do 1. 6. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejav-
nostjo za izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference na področju gradnje in vzdr-

ževanja vodovodnih sistemov,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
16., 17., 18.

Občina Sevnica

Ob-23019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica,
Grajska 11, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
062/815-526, faks 062/812-725.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Grad Slovenska Bi-
strica, Slovenska Bistrica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova za-
hodne grajske fasade (ene od štirih),
vključno JZ in SZ grajski stolp. Orientacij-
ska vrednost del je v višini 10,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: stro-
kovne smernice za izvedbo izdela ZVNKD
Maribor.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana na podlagi razpisne dokumentaci-
je, strokovnih osnov ZVNKD Maribor; va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela za obno-
vo citiranega dela grajske fasade se bodo
pričela predvidoma v mesecu juliju in se
končala do sredine meseca oktobra 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo prejmete na sedežu
Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, Graj-
ska 11 (tel. in faks sta pod 1. točko), kon-
taktna oseba je Stanislav Gradišnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva razpisa,
vsak delovni dan od 7. do 14. ure, v petek
do 13. ure do 6. aprila 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo v višini 5.000 SIT je potrebno
nakazati na ŽR Zavoda za kulturo Slovenska
Bistrica, št. 51810-603-37095 s pristav-
kom: za razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. aprila 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za kulturo Slovenska
Bistrica, Grajska 11, 2310 Slovenska Bi-
strica.

Zapečatene kuverte, označene z napi-
som: Ponudba – ne odpiraj, z navedbo
predmeta javnega naročila. Na kuverti mora
biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. aprila 2000
ob 11. uri na sedežu Zavoda za kulturo
Slovenska Bistrica, v gradu Slovenska Bi-
strica, upravni prostori v II. nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevani.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
za obnovo fasade bodo zagotovljena sred-
stva Ministrstva za kulturo RS; plačljivost
pogodbenih vrednosti izbranemu izvajalcu
pa 60 dni po prevzemu opravljenih del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba
med naročnikom in izvajalcem o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati finančne, poslovne in tehnične spo-
sobnosti, po odredbi o obvezni vsebini raz-
pisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izbiri: ponudniki bodo obveščeni o izidu

javnega naročila najkasneje do 21. aprila
2000.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu na naslovu: Zavod
za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska 11,
vsak delovni dan med 7. in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna namera ni bila naročena niti ob-
javljena.

18.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Št. 011-04-8/00 Ob-23069
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trebnje-Mokronog.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: rekonstrukcija ceste R
1-215/1162 Trebnje-Mokronog.

Ocenjena vrednost vseh del:
62,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 3 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 4. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
 “Rekonstrukcija ceste R 1-215/1162 Treb-
nje-Mokronog.-”T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2000
ob 11. uri na naslovu Republika Slovenija–

Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (21. člen
ZJN): najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 27. 8. 1999 pod št.
Ob-10494.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-4-8/00 Ob-23071
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dolič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija brežin nad cesto
R2-431/1350 Vitanje-Srednji Dolič.

Ocenjena vrednost vseh del:
13,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 2 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 4. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija brežin nad cesto R2-431/1350
Vitanje-Srednji Dol.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2000
ob 13. uri na naslovu Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (21. člen
ZJN): najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-4-8/00 Ob-23077
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Jezerski klanec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija brežin v vkopu na Je-
zerskem klancu na cesti R2-424.

Ocenjena vrednost vseh del:
13,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 4 mesecih po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 4. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija brežin v vkopu na Jezerskem klan-
cu na cesti R2-424.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 2000
ob 9. uri na naslovu Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (21. člen
ZJN): najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-4-8/00 Ob-23092
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Smehov klanec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: sanacija plazov in usadov
na Smehovem klancu na cesti
G2-107/1275.

Ocenjena vrednost vseh del:
48,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 5 mesecih in 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.



Stran 2118 / Št. 24 / 17. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 4. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija plazov in usadov na Smehovem
klancu na cesti G2-107/1275.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 2000
ob 11. uri na naslovu Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (21. člen
ZJN): najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-

publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-4-8/00 Ob-23105
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Jezerski klanec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija brežin na cesti
R3-666/8115 Sopota-Podkum.

Ocenjena vrednost vseh del:
23,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 4. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija brežin na cesti R3-666/8115 So-
pota-Podkum.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 2000
ob 10. uri na naslovu Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (21. člen
ZJN): najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-4-8/00 Ob-23116
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Bistrica pri Tržiču.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija plazov na cesti
R3-638/1132 Bistrica pri Tržiču.

Ocenjena vrednost vseh del:
86,850.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 13 mesecih po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20.4. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija plazov na cesti R3-638/1132 Bi-
strica pri Tržiču.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 2000
ob 13. uri na naslovu Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (21. člen
ZJN): najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-4-8/00 Ob-23135
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kamnik-Ločica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija plazu ob cesti
R2-414/1349 Kamnik-Ločica, Kozjak.

Ocenjena vrednost vseh del:
17,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 5 mesecev in 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija plazu ob cesti R2-414/1349
Kamnik-Ločica, Kozjak.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2000
ob 13. uri na naslovu Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (21. člen
ZJN): najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 001 - 36/00 Ob-23079
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Osilnica, Osilnica 16,
1337 Osilnica, ševilka telefaksa:
061/89-41-505.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občinska cesta Pa-
dovo pri Osilnici - Ribjek na območju Obči-
ne Osilnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija občinske ceste Padovo pri Osil-
nici - Ribjek v dolžini 2.100 m (faznost
izvedbe modernizacije).

Ocenjena vrednost celote: 45,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se bodo oddala
kot celota enemu izvajalcu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) , (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: fazna izvedba,
pričetek del v letu 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osilni-
ca, ševilka telefona in telefaksa:
061/89-41-505, kontaktni osebi: Sanda
Žurga in Antun Volf.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 20. 3. 2000 do
29. 3. 2000 med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
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kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki plačajo z virmanom na račun št.
51300-630-10035, Občina Osilnica, s pri-
pisom “stroški razpisne dokumentacije”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 4. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Osilnica, Osilnica
16, 1337 Osilnica.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z
oznako “Ponudba za izvajanje gradbenih
del - Modernizacija občinske ceste Pado-
vo pri Osilnici - Ribjek. Ne odpiraj” in šte-
vilko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
21. 4. 2000 ob 11. uri na naslovu: Občina
Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osilnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe, v katero mora biti vpisan znesek
1% ocenjene vrednosti javnega naročila, to
je 450.000 SIT in mora veljati do 31. 5.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela se plačujejo na podlagi zača-
snih situacij in končne situacije. Začasna
situacija in končna situacija se izstavijo na
podlagi izvedenih dejanskih količin pogod-
benih del in pogodbenih cen.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statutsa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora ponudbi predložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija, ki jo dvigne pri
naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– najugodnejša ponudbena cena vključ-
no z DDV 60 %,

– najugodnejši plačilni pogoji 20 %,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski rok

10 %,
– dodatne ugodnosti 10 %.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337
Osilnica. Kontaktni osebi: Sanda Žurga in
Antun Volf.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del od razpisa-
nega, glede na razpoložljiva sredstva in pri-
dobitev sredstev (republiška sredstva, …)
ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in
drugih primerov. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodinskega zahtevka.

Občina Osilnica

Ob-23139
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, faks 061/7091-110.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Cerknica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: redna
in občasna vzdrževalna dela, zimska
vzdrževalna dela ter dela na odvodnja-
vanju, na objektih in cestni signalizaciji
gozdnih cest na območju Občine Cerk-
nica.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
13,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi; dokončanje del: dela se bodo iz-
vajala po letnem planu vzdrževanja gozd-
nih cest za leto 2000, po naročilu ZGS –
OE Postojna, zaključek del rednih in obča-
snih vzdrževalnih del je 30. 11. 2000, de-
la na odvodnjavanju, na objektih in cestni
signalizaciji se morajo zaključiti do 15. 10.
2000, zimsko vzdrževanje se opravlja do
22. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerk-
nica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 3. 2000
do 14. 4. 2000, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C.
4. maja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mo-
ra biti zapečatena in označena: “Ne odpi-
raj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah Občine Cerk-
nica za leto 2000”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2000 ob 12. uri, v pisarni župana
Občine Cerknica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec, z

možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje: so registrirani za opravljanje tovrst-
ne dejavnosti, razpolagajo z ustrezno teh-
nologijo, imajo stalno zaposlene ali pogod-
beno angažirane delavce v skladu z določili
zakona o graditvi objektov ter ostale stro-
kovne delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 4. 2000 do
9. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence in strokovna usposobljenost za po-
dročje in obseg razpisanih del, ponudbene
cene na enoto, strojne in delovne kapacite-
te, plačilni roki in možnosti ter pogoji more-
bitnega odloga plačila, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti. Komisija bo uporabila na-
slednja merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za izvedbo razpisanih del: reference
30%, cena 60%, kreditiranje 10%. Za vzdr-
ževanje gozdnih cest v kompleksih državnih
gozdov lahko dosedanji izvajalci ostalih del
(sečnje, spravila, gojitveno-varstvenih del) v
teh gozdovih uveljavljajo prednostno pravi-
co (17. člen zakona o SKZG – Ur. l. RS, št.
10/93 in 1/96).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Samo Mlinar, na tel. 061/793-313,
od 7. do 15. ure in ZGS OE Postojna.

17., 18.
Občina Cerknica

Št. 34404/0008/00 Ob-23179
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščav-

nici; Ul. Bratka Krefta 14; 9244 Sv. Jurij
ob Ščavnici; tel. 069/68-004, faks
069/68-135.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Grabonoš (Občina
Sv. Jurij ob Ščavnici) in Grabonoški Vrh (Ob-
čina Cerkvenjak).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: moderni-
zacija vozišča lokalne ceste L-388100
(Grabonoški Vrh – Grabonoš) v skupni
dolžini 2200m.

Modernizacijo ceste financirata: Občina
Sv. Jurij ob Ščavnici (75%) in Občina Cerk-
venjak (25%) v skladu s sporazumom, ki je
predložen v razpisni dokumentaciji.

Modernizacija vozišča z rešitvijo odvod-
njavanja v skupni dolžini 2200 m, ocenjena
vrednost celotne investicije je 40,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.

6. Datum predvidenega pričetka del je
3. 5. 2000 z rokom dokončanja del 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sv. Jurij ob Ščavnici; Ul. Bratka Krefta
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14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
069/68-004, faks 069/68-135.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo je 30. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT (vključno z DDV), virmansko na ŽR
51910-630-76129. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka firme, ki
dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, dne 7. 4. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavni-
ci; Ul. Bratka Krefta 14; 9244 Sv. Jurij ob
Ščavnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, dne 7. 4. 2000 ob 13. uri na naslo-
vu naročnika.

10. Finančna zavarovanja za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z določili pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezno ponudbo
z vsemi dokazili, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delavnik od 8. do 12. ure – Peter
Brumen na tel. 069/68-135, faks
069/68-004.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Ob-23232
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče, faks
061/789-238.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ve-
like Lašče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfalti-
ranje cest v Občini Velike Lašče v letu
2000.

Ocenjena vrednost del celote je
25,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 5. 2000, dokončanje del 30. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Velike Lašče, Velike Lašče 15, 1315
Velike Lašče, tel. 061/789-238, faks
061/789-238.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 3. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki poravnajo z virma-
nom na račun št. 50101-630-810155.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni po tej objavi.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče, s pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis: Asfaltiranje cest
na območju Občine Velike Lašče”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 4. 2000 ob 10. uri,
v prostorih Občine Velike Lašče, Velike
Lašče 15.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo po razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje 7. 4. 2000.

17., 18.
Občina Velike Lašče

Ob-23275
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žni-
daričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj,
062/771-360.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Puchova ulica na
Ptuju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja garažno-skladiščnega objekta (grad-
bena in montažna dela) v ocenjeni vred-
nosti 60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
april 2000, dokončanje del julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Ptuj, kont. oseba Bohak
Janko, univ. dipl. inž. Razpisno dokumenta-

cijo je možno dvigniti v tajništvu podjetja
vsak dan v času od 9. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na ŽR Komunalnega podjet-
ja Ptuj, št. 52400-601-12440, ali na bla-
gajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj –
tajništvo podjetja, tel. 062/787-51-11, faks
062/771-360. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 2000 ob
12.30, v jedilnici Komunalnega podjetja
Ptuj, v Puhovi ulici na Ptuju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bo navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v 60 dneh po izstavljeni situaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
bodo navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Komunalnem podjetju Ptuj, d.d., Žni-
daričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, kontaktna
oseba Janko Bohak, univ. dipl. inž. gr., tel.
787-511, int. 17.

17., 18.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Ptuj

Ob-23276
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Verovško-
va 62.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja dimnika v TOŠ, ocenjena vrednost del
60,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-



Stran 2122 / Št. 24 / 17. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

pov ali za vse skupaj: oddaja del po sklopih
ni možna.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po tehnološkem
elaboratu in razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v ponudbi ne sme po-
nuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je junij 2000, predvideno dokon-
čanje del je največ 60 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana, tajništvo Sektorja
daljinskega ogrevanja, soba I 35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. Znesek se na-
kaže na račun Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s
sklicem na št. 09-00. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov: Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p. p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti oseb-
no na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
v tajništvo Sektorja daljinskega ogrevanja,
soba I 35. Kuverte morajo biti opremljene
tako, kot je navedeno v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 4. 2000 ob 12.
uri, v sejni sobi Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti, kar znaša
3,000.000 SIT, z veljavnostjo do 13. 6.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi predujma, obračun se
opravi v obliki mesečnih situacij in končne
situacije. Začasne mesečne situacije in
končno situacijo bo naročnik plačal v ponu-
jenem roku, šteto od dneva uradno eviden-
tiranega prejema situacije v svojem vložišču.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne
sme umakniti ponudbo do 19. 4. 2000 do
10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izloči-

tvena: finančno stanje, zaposleni, oprema,
kontrola kakovosti, reference.

Ostala merila: ponudbena cena 80%,
materiali 10%, rok plačila 5%, garancijski
rok 5%.

16., 17., 18.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 355-10/99-2000 Ob-23262
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, faks
065/161-91-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Gora.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela vodovoda Predmeja–Col,
oskrbovalni vodi in razvodno omrežje na
območju Sinji vrh–Gozd–Col, v ocenjeni
vrednosti 120 mio SIT.

Dela se oddajajo v celoti.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso mož-
ne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek maj
2000, dokončanje december 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do 17. 7. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu s točko razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ne mo-
rejo umakniti do 17. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (50%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference na
enakih in podobnih delih (10%), finančno
stanje ponudnika (5%), najkrajši odzivni čas
pri odpravi napak (5%), tehnična opremlje-
nost ponudnika (5%), dodatne ugodnosti pri
ponudbeni ceni in plačilnih pogojih (10%),
fiksnost cen (15%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Božo Gnezda, dig,
tel. 065/161-910.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 355-10/99-2000 Ob-23264
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, faks
065/161-91-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Gora.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela izgradnje vodovoda Predme-
ja–Col, odsek Gozd–Col, v ocenjeni vred-
nosti 65 mio SIT.

Dela se oddajajo v celoti.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso mož-
ne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek maj
2000, dokončanje december 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do 17. 7. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu s točko razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ne mo-
rejo umakniti do 17. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (50%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference na
enakih in podobnih delih (10%), finančno
stanje ponudnika (5%), najkrajši odzivni čas
pri odpravi napak (5%), tehnična opremlje-
nost ponudnika (5%), dodatne ugodnosti pri
ponudbeni ceni in plačilnih pogojih (10%),
fiksnost cen (15%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Božo Gnezda, dig,
tel. 065/161-910.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 355-10/99-2000 Ob-23266
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, faks
065/161-91-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Gora.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela izgradnje vodovoda Predme-
ja–Col, oskrbovalni cevovodi na območ-
ju Otlice in Kovka, v ocenjeni vrednosti 90
mio SIT.

Dela se oddajajo v celoti.
(b), (c)
5. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost

ali  nesprejemljivost  variant:  variante  niso
možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek maj
2000, dokončanje december 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa, za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do 17. 7. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu s točko razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ne mo-
rejo umakniti do 17. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (50%), strokovna usposob-
ljenost ponudnika in njegove reference na
enakih in podobnih delih (10%), finančno
stanje ponudnika (5%), najkrajši odzivni čas
pri odpravi napak (5%), tehnična opremlje-
nost ponudnika (5%), dodatne ugodnosti pri
ponudbeni ceni in plačilnih pogojih (10%),
fiksnost cen (15%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Božo Gnezda, dig,
tel. 065/161-910.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 208-2/2000-8 Ob-23236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Voj-
nik, telefaks 063/772-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vojnik, Prušnikova
29/a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prizi-
dek k vrtcu Vojnik.

Ocenjena vrednost 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudba je vezana na projekt za
izvedbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

– predvideni začetek del: april 2000,
– dokončanje del: julij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 3. 2000 v
času uradnih ur. Pooblaščeni osebi za izda-

jo razpisne dokumentacije sta: Lipičnik Ana
in Blazinšek Irma.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): vred-
nost razpisne dokumentacije je 12.000 SIT.
Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije predložiti fotokopijo potrdila o
plačilu. Znesek ponudniki poravnajo na ŽR
50700-630-10126 / sklicna številka:
208-2/2000-8.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 5. 4. 2000 najkasneje do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 5. 4. 2000 ob 13.
uri v sejni sobi, Občina Vojnik, Keršova 1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se ne zahteva bančna
garancija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila na podlagi pogojev
navodila o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno poročilo: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo  umaknejo  do  5. 4. 2000 do
11. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj“
in številko objave javnega razpisa v Ur. l.
RS, ter z navedbo predmeta naročila “priz-
idek k vrtcu Vojnik“.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedbe, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo:
prva objava razpisa.

Občina Vojnik

Št. 403-07-01/00-02 Ob-23312
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, faks
063/841-415.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: demografsko ogro-
ženo območje Občine Ljubno.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalne ceste št. 221050 Ljub-
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no–Smrekovec, odsek Rastke–Smreko-
vec v dolžini 4.430 m. Ocenjena vrednost
gradbenih del znaša 35,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del po podpisu pogodbe, rok dokon-
čanja del je 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-
no ob Savinji.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52810-630-10126.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 4. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% vrednosti ponudbe. Banč-
na garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati še 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končne,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudniki morajo za priznanje sposobnosti prilo-
žiti svoji ponudbi dokumentacijo in dokazila, ki
so zahtevana v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena 40%,
– reference ponudnika 20%,
– ugodnejši plačilni pogoji 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 5%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi pravnih in drugih razlogov.

17., 18.
Občina Ljubno

Št. 403-07-01/00-02 Ob-23314
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke

12, 3333 Ljubno ob Savinji, faks
063/841-415.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: naselje Ljubno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja III. faze primarne kanalizacije – Ka-
nal S.

Ocenjena vrednost gradbenih del znaša
15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del po podpisu pogodbe, rok dokon-
čanja del je 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-
no ob Savinji.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52810-630-10126.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 4. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v Rast-
ke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora ponudbi predložiti me-
nico z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10% ponujene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končne,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in do-
kazila, ki so zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena 40%,
– reference ponudnika 20%,
– ugodnejši plačilni pogoji 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 5%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico določi-

ti manjši obseg del od razpisanega glede
na  razpoložljiva  sredstva  ali  odstopiti  od
pogodbe  zaradi  pravnih  in  drugih  raz-
logov.

17., 18.
Občina Ljubno

Št. 6/1-00 Ob-23323
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja 13, tel.
066/4860, faks 066/486-120.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: vas Brezovica (KS
Črni Kal) – Mestna občina Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda in kanalizacije za vas Bre-
zovica.

Dolžina vodovoda 1700 m; Duktil ∅100
mm, ∅80 mm.

Ocenjena vrednost del je 60,000.000
SIT (vrednost gradbenih in montažnih del),
dolžina fekalne in meteorne kanalizacije
1870 m; PVC ∅200, RRD ∅200, ocenje-
na vrednost 60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba po do-
stavljenem popisu.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del na izgradnji vodovoda 1. 6. 2000,
rok izvedbe je 90 koledarskih dni, datum
dokončanja 29. 8. 2000, predviden priče-
tek del na izgradnji kanalizacije 2. 10. 2000,
rok izvedbe 121 koledarskih dni, rok do-
končanja 29. 1. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.
– tajništvo soba 101 –Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno dvigniti raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 29. 3. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 50.000 SIT ponudniki porav-
najo na ŽR Rižanskega vodovoda Koper, št.
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
20. 4. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – tajništvo, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izgradnjo kanalizacije in vodovoda za vas
Brezovico – javni razpis”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 20. 4. 2000 ob 13.05,
na Rižanskem vodovodu (soba 113).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
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vrednosti 10% od ocenjene vrednosti
(12,000.000 SIT).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah v roku 60 dni od datuma potrditve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 20. 4. 2000,
od 13. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– izkušnje s posameznim ponudnikom

splošno,
– reference izvedbe podobnih del na pri-

merljivem terenu.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Rižanskem vodovodu Koper, tel.
066/4860, pri Miri Stopar.

17., 18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ob-23324
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, 065/135-10-39.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: LC Hum–Hum, mej-
ni prehod, LC Belo–Nozno, LC Gonjače–
Vedrijan, JP Vrhovlje–Črnaško, JP Vrhov-
lje–za hribom, JP Višnjevik–vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
dela obnove in preplastitev cest, ocenje-
na vrednost vseh del je 49,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
3. 5. 2000, dokončanje del 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo,
kontaktna oseba Simčič Tonka, tel.
065/135-10-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občine
Brda, Dobrovo, 52000-601-7017.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 4. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 13.15, v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v mali
sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb: 15. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: cena, garan-
cijski rok, reference, rok izvedbe.

16., 17., 18.
Občina Brda

Št. 11/2-75/2000 Ob-23377
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Koper,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: ATM omrežje –
razširitev 1/2000.

Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo le za naročilo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvajalec mora
zaključiti pogodbene obveznosti v 120 dneh
po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom

Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, razen ob petkih od 8. do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 17. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2000 v
sobi št. 801 poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pri-
četkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to je 1,400.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
no ponudb bo naročnik uporabil naslednja
merila in vrednotenje:

1. vrednost ponudbe z morebitnim po-
pustom:

– ponudnik z najnižjo ceno dobi 70 točk,
ostali pa po procentualnem odstopanju
manj;

2. tehnične prednosti:
– ponudnik, ki ponudi opremo z največ

dodatnimi tehničnimi prednostmi dobi 10
točk,

– ponudnik, ki ponudi opremo, z večjim
naborom vmesniških modulov dobi 5 točk,
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– ponudnik, ki ponudi opremo z večjo
koncentracijo elementov in s tem z manjšo
zasedbo prostora dobi 5 točk,

– ponudnik, ki ponudi večjo končno ka-
paciteto stikala dobi 5 točk;

3. reference opreme in ponudnika:
– ponudba z najboljšimi referencami do-

bi 5 točk.
16., 17., 18.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 41405-2/00 Ob-23432
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks:
063/827-363.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: mansarda zdravstve-
nega doma v Rogatcu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote:

1. izdelava projektne dokumenta-
cije za izgradnjo treh manjših in dveh
večjih profitnih stanovanj v mansardi
Zdravstvenega doma Rogatec skupne
neto površine ca. 300 m2:

– projekt za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja oziroma priglasitev del in
projekt za izvedbo,

– projekt za etažne lastnike;
2. izgradnja treh manjših in dveh

večjih profitnih stanovanj v mansardi že
zgrajenega Zdravstvenega doma Roga-
tec (gradnja za trg).

Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivosti ali
nesprejemljivosti variant: variante ponudbe
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
– rok za končanje del pod točko 3.a.1.

je 15. 5. 2000,
– rok za pričetek del pod točko 3.a.2. je

1. 6. 2000
in rok za dokončanje del 15. 8. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, Rogatec tajnik ob-
čine Strajn Pavel, tel. 063/827-127.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 27. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do petka, 7. 4. 2000
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za izgradnjo profitnih stanovanj“ in številko
objave tega javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 7. 4.
2000 ob 14. uri, na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponuditi bančno garancijo
za resnost ponudbe, kot je zahtevana v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji .

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 063/827-127,
063/827-363.

17., 18.
Občina Rogatec

Št. 25/00 Ob-23443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica
5, P.P. 234, 1000 Ljubljana, tel.
061/13-12-169, faks 061/13-18-332.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Logatec, Gubčeva
ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ter del ureditve okolice za izgradnjo
objekta varovanih stanovanj, informativ-
na ocenjena vrednost razpisanih del znaša
185,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je maj 2000, dokončanje del ma-
rec 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, P.P.
234, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Ro-
bert Peternelj in Zdenka Novak Nose, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dne 17. 4.
2000, vsak delovni dan od 9. do 12. ure na
sedežu naročnika pri kontaktnih osebah.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije sku-
paj z DDV znaša 50.000 SIT, znesek je potreb-
no nakazati na ŽR 50101-601-0245312 in
navesti namen nakazila – za razpisno doku-
mentacijo LOG-RD-04/00-ZC.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 17. 4. 2000 do
9. ure na sedežu naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, P.P. 234 1000 Ljubljana. Prija-
va ponudnika mora biti oddana tako kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. 4. 2000 ob 10. uri v sobi št. 12
Stanovanjskega sklada pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Mala ulica 5 /6nd,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 9,000.000 SIT z
veljavnostjo 60 dni po odpiranju ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik naročilo v celoti financira iz lastnih
sredstev. Naročnik bo nesporni del zača-
snih situacij plačeval v roku 30 dni od izsta-
vitve situacije. Ostali pogoji plačevanja so
določeni v pogodbi, kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture), z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni pod-
jetnik, ki mora predložiti dokumentacijo, dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb. Ponudniki bodo obveščeni o
izidu javnega razpisa v roku 45 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, cena za izvedbo dodatnih del,
reference. Način uporabe meril in teža po-
sameznega merila je razviden iz razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 7 dni pred rokom
za oddajo ponudb.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: dne
16. 7. 1999, ZJN-01-GD pod št. 361-7/99.

18.
Stanovanjski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.

Ljubljana
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Št. 05070/00 Ob-23484
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Stožice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja objekta pošte Stožice, v predvideni
vrednosti 28,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 2 meseca po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-2311,
III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 4. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2000 ob 11. uri.

10., 11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdila poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)

ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 7. 4. 2000 ob 11. uri, na
sedežu družbe.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 352-04-8/2000-0800-01 Ob-23485
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba Boris Fric ali
Alan Perc, Jadranska c. 28, 2000 Maribor,
tel. 300-880, Toplotna oskrba Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Maribor – Nova vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vedba daljinskega krmiljenja toplotnih
postaj v sistemu daljinskega ogrevanja
JP TOM, d.o.o., ob pogoju, da so reši-
tve kompatibilne z obstoječim siste-
mom (19 postaj; ena postaja ca.
850.000 SIT).

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: leto 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Toplotna oskrba, d.o.o., Jadranska c. 28,
Maribor, pri mag. Alanu Percu, soba 203/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT z vir-
manom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. april 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Toplotna oskrba, d.o.o., Ja-
dranska c. 28, Maribor, v tajništvo TOM.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. april 2000 ob 8. uri, na Toplotni oskrba,
d.o.o., Jadranska c. 28, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javne-
ga naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.o.o., d.d., s.p. Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference pri podobnih delih 40 točk,
– ponudbena cena 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-23497
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Colatio plin d.o.o.,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja dela plinovoda v smeri Pameče ob
kanalizacijskem kolektorju (samo stroj-
ne instalacije). Ocenjena vrednost del za
strojne instalacije je 10,000.000 SIT.

b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 17. 4.
2000 dokončanje skladno z izgradnjo ko-
lektorja.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Colatio plin
d.o.o., šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Ivan
Kop.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 31. 3. 2000.

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 3.000 SIT,
ŽR51840-630-25638.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 4. 2000 do 13.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
6. 4. 2000, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Colatio plin d.o.o.

Št. 64000-7/99 Ob-23547
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loška dolina, Cesta Notranj-
skega odreda 2, Stari trg pri Ložu, tel.
061/7057-808, faks 061/707-805.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Stari trg pri Ložu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: izgrad-
nja II. faze osnovne šole Heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu.

Ocenjena vrednost vseh del je
100,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del glede na viši-
no pridobljenih sredstev. V tem primeru iz-
vajalec ni upravičen do odškodnine.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v
skladu s sklenjeno pogodbo in operativnimi
plani do 30. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loška dolina, Helena Avsec, Cesta No-
tranjskega odreda 2, Stari trg, tel.
061/7057-808 faks. 061/7057-805. Kon-
taktna oseba: Nevenka Glažar gr.inž., vsak
dan od 7. do 9. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT (pokritje material-
nih stroškov) je potrebno nakazati na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 10. 5.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg – sprejem-
na pisarna.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj – Izgradnja II.faze
osnovne šole“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 10. 5. 2000 ob 10. uri na sedežu Obči-
ne Loška dolina, Cesta Notranjskega odre-
da 2, Stari trg pri Ložu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bančna garancija v znesku 5 % od ocenje-
ne vrednosti investicije, veljavnost 90 dni
od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: 60 dni
od nastanka dolžniško-upniškega razmerja
oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu priznana sposobnost: iz-
polnitev zakonskih pogojev za izvedbo jav-
nega naročila; dokazila o finančni sposob-
nosti, poravnanih obveznosti in zakonitem
poslovanju; zagotovila o kadrih, opremlje-
nosti in prostih kapacitetah potrebnih za iz-
vedbo naročila in drugi pogoji določeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe naročil - 21. člen ZJN): na-
tančneje so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: možnost kre-
ditiranja, ponujena cena, rok izvedbe, refe-
rence in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določene so v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Občina Loška dolina

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Št. 344-06/00 Ob-22975

V javnem razpisu za vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Nazarje v zasebnih
in državnih gozdovih v letih 2000, 2001 in
2002, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22255, se 12. toč-
ka popravi tako, da se pravilno glasi:

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: se
ne zahtevajo.

Občina Nazarje

Popravek
Ob-23160

V javnem razpisu za vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Gornji Grad v za-
sebnih in državnih gozdovih v letih 2000,
2001 in 2002 objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000 Ob-22253 se
12. točka popravi tako, da se pravilno glasi:

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: se
ne zahtevajo.

Občina Gornji Grad

Popravek
Ob-23538

V javnem razpisu za prevoze bolnikov za
Bolnišnico Golnik – KOPA, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000,
Ob-22581, se drugi odstavek v točki 10.(b)
popravi in se pravilno glasi:

Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za izva-
janje prevozov in spremstva bolnikov Bol-
nišnice Golnik – KOPA in z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Popravek
Št. 35306-1/99-14 Ob-23543

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev izdelave idejne rešitve centralne či-
stilne naprave ter celostne rešitve odvajanja
in čiščenja odpadnih vod zaledja Blejskega
jezera (Občine Bled), objavljen v Uradnem
listu RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21953, se rok iz 9(b) točke podaljša do
28. 3. 2000, rok iz 10(a) točke podaljša do
6. 4. 2000 do 10. ure in rok iz 11. točke
podaljša oziroma določi na dan 6. 4. 2000
ob 12. uri.

Občina Bled

Št. 23-1/2000 Ob-23175
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potr-
čeva 19a, 2250 Ptuj, 062/779-069.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: tiskanje obrazcev.

Ocenjena vrednost: 2,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik se lahko poteguje le
za storitev v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik variantne
ponudbe ne bo upošteval.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi samo
svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, predvido-
ma od junija 2000 do maja 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni
zavod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Potr-
čeva 19a, 2250 Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik z vir-
manom na žiro račun št. 52400-603-31322,
pri APP Ptuj, s pripisom “Javni razpis”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
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Ptuj, tajništvo, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, v
zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba”, z navedbo številke objave tega jav-
nega razpisa ali številke Uradnega lista RS in
predmeta javnega naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 9. uri, na naslovu: Javni
zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a,
Ptuj, v pisarni direktorja.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: javno naročilo bo oddano sa-
mo enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, reference 10%.

18., 19., 20.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Ob-23234
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, faks
062/757-333.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije za izgradnjo Osnovne šole Vi-
tomarci ter izgradnjo vrtca in telovadni-
ce k tej šoli. Ocenjena vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Vitomarci 42, 2255 Vito-
marci.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi odločbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov, pravilnik o podrobnejši vse-
bini projektne dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti strokovne kvalifikacije osebja, odgovor-
nega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitve: ponudbe ni mogoče deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: upoštevane bodo ponudbe, ki te-
meljijo na idejno programski zasnovi, ki bo
predložena v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: predvideni pričetek
del je april 2000 in dokončanje del junija
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vito-
marci 71, 2255 Vitomarci, kontaktna oseba
Jožef Kocuvan, telefon 062/757-333, vsak
dan med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31.3. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT na žiro račun Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah, št.
52400-630-20860 s pripisom“ javni razpis
OŠ Vitomarci“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka 14. 4. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vito-
marci.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj“ Javni
razpis OŠ Vitomarci. Na kuverti mora biti po-
poln naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: javno odpiranje ponudbe bo v prostorih
občinske uprave občine Sveti Andraž v Slov-
enskih Goricah, Vitomarci 71, v ponedeljek
17.4. 2000 ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnost po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe,
trajanje: do trenutka, ko izbran ponudnik ne
sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izro-
či garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, vendar pa najkasneje 40 dni po
sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije. Izvajalec bo dela obraču-
naval tako, da bo naročniku izstavljal situaci-
je skladno s stopnjo izvedbenih storitev.

Naročnik bo 10% vrednosti pogodbenih
del zadržal do izpolnitve vseh pogodbenih
obveznosti izvajalca, to je do konca uspešno
opravljene revizije dokumentacije s strani na-
ročnika in Ministrstva za šolstvo in šport RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitve ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitve in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora v ponudbi priložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po 14. 4. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila:
– reference podjetja in kadrov 40%,
– ponujena cena 40%,
– finančna sposobnost 10%,
– posebne ugodnosti 10%.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

niki bodo o izidu obveščeni skladno z zako-
nom o javnih naročilih.

19. Predhodna objava namere ali neus-
peli javni razpis: ni.

20.,
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

Št. 90315-5/2000-2 Ob-23247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks 061/178-48-34.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednjo na-
logo in sicer:

3.1. Vzdrževanje PP INKAT
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prosto-
rih izvajalca in prostorih naročnika.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega nalogo, ki jo lahko opra-
vijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli stroritve oziroma naloge so
že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba nalog poteka po zahtevah na-
ročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in do-
končanja storitve: pričetek izvajanja naloge je
opredeljen z uveljevitvijo pogodbe, dokonča-
nje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje: ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
3. 4. 2000 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe ni potrebna.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nalogo financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 3. 4. 2000 do 8.
ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 8101/752/2000 Ob-23321
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/174-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Količina(blaga, in vrsta storitev), ki ga
je potrebno dobaviti: priprava za tiskanje
in tiskanje glasila “Naš stik“.

Ocenjena vrednost naročila: 23,000.000
SIT.

4. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Ljubljana.

5. (a), (b)
6. Celovitost ponudbe: ponudbe so do-

voljene tudi delne:
A) priprava tiskanja glasila “Naš stik“ –

6,000.000 SIT,
B) tiskanje glasila “Naš stik“ –17,000.000

SIT.
8. Datum dobave: glasilo izhaja meseč-

no, po letnem načrtu, ki je priložen razpisnim
pogojem, pogodba se sklepa za obdobje
petih let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, Služba za odnose z javnostmi,
Brane Janjič, tel. 061/174-2536.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + DDV (19%), sku-
paj 5.950 SIT, virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2000 ob 10. uri, soba “D“ v IV. nad-
stropju v Hajdrihovi 2, Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost:

1. izpolnjen obrazec “Ponudba“,
2. izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
3. registracija podjetja pri pristojnem

organu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma za
samostojne podjetnike priglasitveni list,

4. pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega odpiranja (datum izda-
je listine in njene overovitve ne sme biti sta-
rejši od 90 dni),

5. obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in BON
3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali podat-
ki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje davč-
ne napovedi v primeru, da ponudnik ne more
dobiti BON obrazcev,

6. potrdilo Ministrstva za finance –
Davčne uprave, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila
ne sme biti starejši od 90 dni),

7. potrdilo Ministrstva za finance, pri-
stojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,

8. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi vodstve-
ni delavci v preteklih treh letih, šteto od dne-
va objave javnega razpisa niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

9. potrdili Okrožnega sodišča, iz kate-
rih je razvidno da (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno.

10. seznam referenčnih časopisov in
revij, ki jih ponudnik pripravlja in/ali tiska,

11. časopisi in revije, ki jih pripravlja
in/ali tiska ponudnik,

12. z manjkajočimi podatki izpolnjena
pogodba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana,

13. izpolnjen obrazec ponudbenega
predračuna,

14. parafiran vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva, ki
je določen za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

A) ponudbena cena 80%
– plačilni pogoji 5%
– možnost tiskanja na 5 barvnem stroju

5%,
– možnost elektronske montaže glasila

5%,

– število različnih revij, ki jih tiska ponud-
nik 3%,

– možnost barvnega ozolita 2%;
B) ponudbena cena 95%,
– plačilni pogoji 5%.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 43/2000 Ob-23340
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj,
062/651-135.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava strokovnih
podlag in prostorskih ureditvenih pogo-
jev za naselje Šentilj. Ocenjena vrednost
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: KS Šentilj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega storitve, ki ga lahko opra-
vijo ponudniki zakonsko določene stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo mo-
ra biti izvedeno v skladu z zakoni in predpisi,
ki veljajo prostorsko planiranje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodilo je
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo sa-
mo za vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je maj 2000, rok končanja pa je januar 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, kontaktna ose-
ba: Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7 dni pred datu-
mom odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računo-
vodstvu Občine Šentilj v višini 3.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno od-
dati komisiji za izvedbo javnega naročila tik
pred pričetkom odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: komisija za izvedbo javnega naro-
čila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. dan po objavi javne-
ga razpisa ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 3% od skupne
vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60 dni, ter
bančno garancijo (izbrani ponudnik) za kvali-
teto izvedenih del v višini 5% pogodbene
vrednosti pred začetkom del, z veljavnostjo
30 po roku dokončanja del.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila za izvedena
dela ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
izstavitve situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija. Naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je na-
veden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Ob-23431
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Pohorskega odreda Slo-
venska Bistrica, Kopališka 1, 2310 Sloven-
ska Bistrica, faks 062/811-982.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

– organizacija in izvedba šole v naravi
v ocenjeni vrednosti 6 mio SIT in

– organizacija in izvedba prevozov v
ocenjeni vrednosti 6,5 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ponudnik mora za posamezne storitve
izpolnjevati zakonsko določene pogoje.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponud-
bo za vsak segment storitve posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
ne bomo upoštevali.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve se bodo začele
opravljati takoj po uspešno izvedenem javnem
naročilu in zaključile do konca leta 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Pohorskeba odreda, Kopališka
1, 2310 Slovenska Bistrica – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do preteka 5 delovnih
dni od objave, vsak delovni dan med 7.30 in
14.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 51810-603-32020.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Pohorskega
odreda, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistri-
ca, tajništvo šole.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2000 ob 11. uri v prostorih Osnovne
šole Pohorskega odreda, Kopališka 1, Slo-
venska Bistrica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
skladno z razpisno dokumentacijo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponud-
be je 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skladno
z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: na se-
dežu šole pri ravnatelju Ivu Ajdniku, tel.
062/811-983.

19., 20.
Osnovna šola Pohorskega odreda

Slovenska Bistrica

Št. 685/00 Ob-23481
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., 1516
Ljubljana, Slovenska c. 58, faks
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na pod-
lagi javnega razpisa brez omejitev za storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava prostorske do-
kumentacije – lokacijskega načrta za DV
2 × 110 kV RTP Polje – RTP Vič.

Vrednost naročila znaša 29,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje mesta Ljub-

ljane.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročilanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98),

– odredba o spremembi in dopolnitvi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 84/99),

– zakon o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84 s kasnej-
šimi dopolnitvami),

– zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora predložiti dokazilo o njegovi strokovni
usposobljenosti oziroma strokovno usposob-
ljenost njegovega podizvajalca.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba mora biti celovita, del-
ne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko od-
da ponudbo le v eni varianti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora ponuditi ponudbo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in do-
končanja storitve: izdelava prostorske doku-
mentacije se bo opravljala v času od 2. 5. 2000
do najkasneje 22. 11. 2001. Izbrani ponudnik
mora dela izvajati v skladu z v razpisni doku-
mentaciji priloženim terminskim planom.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
131-52-55 v sobi št. 16/VI na naslovu Elek-
tro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 24. 3. 2000 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 15.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana, d.d.,
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 7. 4. 2000 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., 1516
Ljubljana, Slovenska c. 58.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob
13. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb morajo predložiti pod-
pisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji plačila se bodo
dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z
razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ne.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izpis registracije ponudnika, ki ni starej-
ši od 90 dni od te objave, če ponudnik vklju-
čuje sodelovanje podizvajalcev, mora pred-
ložiti še podatke o predvidenih podizvajalcih
in izpise njihovih registracij,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje up-
ravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa, tako za ponudnika kot za
podizvajalca, datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponud-
nika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne sta-
rejše od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslovanje
ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2 ozi-
roma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skup-
nem nastopanju, če ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalcem ali v obliki poslov-
nega sodelovanja,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti po-
nudnika oziroma njegovega podizvajalca,

– potrjen predlog pogodbe.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 90 dni od dneva te objave.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– skupna ponudbena vrednost (50% de-
lež),

– reference (25% delež),
– rok izvedbe (5% delež),
– kvaliteta (20% delež).
18. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno po-
sredovane do 31. 3. 2000.

19., 20.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2000-288 Ob-23436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konji-
ce, Mestni trg 17, Slovenske Konjice, faks
063/755-237.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje ambulantnih
in poslovnih prostorov v skupni izmeri
2.753,87 m2, ocenjena vrednost
8,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v Zdravstvenem domu
Slovenske Konjice in v dveh zdravstvenih po-
stajah Zreče.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97),

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: opravljen
higienski minimum in potrdilo o usposoblje-
nosti za rokovanje z ustreznimi stroji, ki se
uporabljajo pri delu.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 5. 2000 do 30. 4.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Skup-
nost zavodov osnovne zdravstvene dejavno-
sti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 31. 3.
2000 vsak delovnik med 9. in 13. uro. Po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo morajo predložiti pooblastilo za dvig
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT plačano na žiro
račun št. 50700-603-31892, namen naka-
zila: javni razpis ZD Slovenske Konjice, z
navedbo davčne številke plačnika (ali pa pri
blagajni ob dvigu dokumentacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 4. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, Celje, I. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
navedbo predmeta in številko objave javnega
naročila objavljenega v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2000 ob 8. uri v prostorih uprave Skup-
nosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnsot ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti.

13.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
izbranim nosilcem ponudbe z obveznostjo
prevzema delavcev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba ali samostojni podjetnik, fizič-
na oseba mora izpolnjevati finančno poslov-
ne in tehnične sposobnosti, ki so določene v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po odpiranju po-
nudb prispelih na javni razpis (to je po 5. 4.
2000).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa (obseg in
trajanje izvajanja storitev pri enem naročniku),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih, usposobljenost za strojno
čiščenje,

– število stalno zaposlenih delavcev za
nedoločen čas,

– cena,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 me-

secih,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil,
– druga merila določena v razpisni doku-

mentaciji.
Naročnik ima pravico pozvati ponudnike

na prezentacijo opravljanja storitve čiščenja
in ocenit ustreznost.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: zainte-
resirani ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije in si lahko ogledajo ambulantne in
poslovne prostore na informativnem dnevu,
ki bo v četrtek 30. 3. 2000 ob 11. uri v sejni
sobi uprave ZD Slovenske Konjice, Mestni
trg 17. Druge informacije o predmetu javne-
ga naročila dobijo naročniki na istem naslovu
pri Tatjani Hladen, tel. 063/754-522.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 25. 2. 2000, Ur. l.
RS, št. 16-17/2000, št. 21837. Objava o
izidu razpisa pa dne 17. 3. 2000.

JZ ZD Slovenske Konjice

Št. 8/00 Ob-23442
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
061-125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za oddajo storitev brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve: aktivno razreševanje
presežnih delavcev.

Opis naročila: naročilo se nanaša na iz-
vedbo, nadzor in obdelavo podatkov v okviru
programov proračunskih postavk.

Ocenjena vrednost naročila: orientacijska
vrednost naročila je 9,000.000 SIT za leto
2000. V letu 2001 bo dodeljena enaka viši-
na sredstev oziroma v skladu z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi v proračunu.

4. Kraj izvedbe: izvajanje storitev se izvaja
na področju celotne Slovenije.
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5. (a), (b), (c)
6., 7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek dela takoj po
izboru, dokončanje storitev do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se nahaja v vložišču (v
kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
zavoda od 9. do 12. ure do zadnjega dneva
oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti pooblastilo intere-
senta in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – Aktivno razreševanje presež-
nih delavcev“. Na pooblastilu morajo biti na-
pisani podatki: naziv in naslov prevzemnika,
faks in odgovorna oseba.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 31. 3. 2000 do 12.
ure.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali bodo vročene osebno
do navedene ure in dne v vložišče zavoda (v
kleti, soba št. 4).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje vlog bo 3. 4. 2000 ob 10.
uri, v sejni sobi v kleti Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevane:
ponudnik mora za finančno zavarovanje re-
snosti ponudbe predložiti bianko menico v
višini 10% orientacijske vrednosti naročila in
pooblastilo za izpolnitev s klavzulo “brez pro-
testa“.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik storitev bo
zagotovil plačilo v skladu s proračunom Re-
publike Slovenije, navodili o izvrševanju pro-
računa RS in pravilnikom o postopkih za pla-
čilo iz proračuna.

Sredstva za izvedbo storitev bo ZRSZ za-
gotavljal in izplačeval v okviru finančnih mož-
nosti posameznega proračunskega obdobja.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna oseba, ki ima regi-
strirano dejavnost, ki se nanaša na predmet
naročila.

Zahteve za priznavanje sposobnosti so
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe po roku, ki je dolo-
čen za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– organizacijski, kadrovski in tehnični po-
goji,

– razpoložljivost,
– reference za izvajanje navedenih del,
– cena svetovalne ure.
Teža in način uporabe meril so opredelje-

ni v razpisni dokumentaciji. Končni kriterij za
izbiro najugodnejšega ponudnika je sešte-
vek točk. Najcenejši ponudnik ni nujno naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko pisno zahtevajo informacije na na-
slov Zavoda Republike Slovenije za zaposlo-
vanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, najkasneje
do 24. 3. 2000.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-23493
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet javnega naročila je
izvedba programa poletnega tabora za
Zoisove štipendiste v letu 2000 v posa-
meznih regijah Slovenije, ki jih teritorial-
no pokrivajo območne službe Zavoda RS
za zaposlovanje. Storitev, ki jo mora izvaja-
lec opraviti, je priprava in izvedba kakovost-
nega programa enotedenskega poletnega ta-
bora za razpisano število udeležencev. Stori-
tev obsega organizacijski del (zagotovitev
ustreznih kadrovskih, prostorskih, tehničnih,
bivalnih in ostalih pogojev) in vsebinski del
(izpeljava kakovostnega programa – delav-
nic s poudarkom na spodbujanju procesa
ustvarjalnosti in na predstavitvi rezultatov eno-
tedenske dejavnosti tabora).

Skupna orientacijska vrednost celotnega na-
ročila je 22,500.000 SIT. Vrednost izvedbe
poletnih taborov po posameznih območnih služ-
bah Zavoda RS za zaposlovanje je različna in
odvisna od predvidenega števila udeležencev:

– OS Koper: 2,800.000 SIT (50 udele-
žencev),

– OS Ljubljana: 2,240.000 SIT (40 ude-
ležencev),

– OS Murska Sobota: 2,240.000 SIT (40
udeležencev),

– OS Velenje: 2,240.000 SIT (40 udele-
žencev),

– OS Celje: 1,680.000 SIT (30 udele-
žencev),

– OS Maribor: 1,680.000 SIT (30 udele-
žencev),

– OS Novo mesto: 1,680.000 SIT (30
udeležencev),

– OS Sevnica: 1,680.000 SIT (30 udele-
žencev),

– OS Kranj: 1,400.000 SIT (25 udele-
žencev),

– OS Nova Gorica: 1,120.000 SIT (20
udeležencev),

– OS Ptuj: 1,120.000 SIT (20 udeležen-
cev),

– OS Zasavje: 1,120.000 SIT (20 udele-
žencev).

V vsaki območni službi se za izvedbo ta-
bora izbere 1 izvajalec.

Zavod RS za zaposlovanje krije dodatne
stroške tiskanja biltena v višini do 250.000

SIT v primeru izdaje tiskanega biltena v obse-
gu najmanj 64 strani in nakladi najmanj 100
izvodov.

4. Kraj izvedbe: poletni tabor se mora iz-
vesti v regiji, ki jo teritorialno pokriva posa-
mezna območna služba Zavoda RS za zapo-
slovanje pod 3. točko.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe nav-

esti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo v svoji ponudbi navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije oseb, ki bodo vodile in
izvajale storitev.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: poletni tabor ne sme
trajati manj kot 7 dni in ne več kot 10 dni.
Rok za izvedbo poletnega tabora: od 21.
junija do 26. avgusta 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je dostopna v vložišču
Centralne službe ZRSZ, Glinška 12, Ljublja-
na vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti osebno ali zahtevati
tudi po pošti do 29. 3. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti pooblastilo intere-
senta in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “razpisna doku-
mentacija – Poletni tabori ”. Na pooblastilu
morajo biti napisani podatki: naziv in naslov
prevzemnika, faks in odgovorna oseba.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba pred-
ložiti najkasneje do 10. aprila 2000 do 10.
ure. Po pošti oddane ponudbe bodo veljav-
ne, če bodo prispele na naveden naslov do
navedenega roka.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo na na-
slov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana, v vložišče (klet, soba 4).

11. Datum odpiranja ponudb: javno odpi-
ranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob 12. uri v
sejni sobi (klet) Zavoda RS za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja: na-

ročnik bo zagotovil plačilo v skladu s prora-
čunom RS, navodili o izvrševanju proračuna
RS in pravilnikom o postopkih za plačilo iz
proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev: na razpis se lahko prijavijo
vse organizacije oziroma društva, ki so regi-
strirana kot pravna oseba za izvajanje izobra-
ževalne dejavnosti, ter izpolnjujejo kadrov-
ske, prostorske in tehnične pogoje, navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila: značil-

nost programa, število delavnic, usposoblje-
nost mentorjev, reference ponudnika pri iz-
vajanju poletnih taborov za mlade, prostorski
in tehnični pogoji, delež sofinanciranja iz dru-
gih virov, dodatna ponudba, trajanje tabora.
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Merila za dodelitev naročila so podrobneje
opisana v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije v zvezi z razpisom lahko zah-
tevate pisno oziroma po elektronski pošti do
29. 3. 2000 na naslov: Zavod RS za zapo-
slovanje, Mirt Nagy, Glinška 12, 1000 Ljub-
ljana oziroma e-mail: mirt.nagy@ess.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 14-364/2000 Ob-23499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 37-30, faks 373-107.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje zelenih površin
na območju mesta Kranja - mestne kra-
jevne skupnosti.

Ocenjena vrednost del je 25,000.000
SIT. Mestna občina Kranj bo sklenila pogod-
bo v višini razpoložljivih sredstev.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifični po-
klic: da.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posameznih delov storitev, če
se lahko ponudnik poteguje tudi samo za del
storitev: ponudnik se lahko poteguje samo
za vsa razpisana dela.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja del: dela se bodo izvajala pred-
vidoma od 15. 4. 2000 do 31. 12. 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Mest-
na občina Kranj, Oddelek za gospodarske
javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
kontaktna oseba Rado Pečar.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, v 8 dneh po tej objavi.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo do navedenega roka s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT na žiro račun Mestne obči-
ne Kranj številka 51500-630-50113 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija za vzdrževa-
nje zelenih površin”.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele najkasneje dvajseti dan
po tej objavi, in sicer do 10. ure. Ponudbo
dostavite osebno v sobo 215 ali po pošti na
naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj. Po pošti poslana ponudba se
šteje za pravočasno, če je naročniku predlo-
žena v roku, ki je določen v javnem razpisu.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti
z naslovom naročnika, s pripisom “Vzdrževa-
nje zelenih površin - ponudba, ne odpiraj!” in
številko objave tega razpisa, ter naslovom
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dvajseti dan po tej ob-
javi in sicer v sobi št. 9, Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
so v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z določili zako-
na o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovno in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravnega
organa, za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list DURS-a,

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslovanje
ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5 % ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v viši-
ni 10 % pogodbene vrednosti,

– obrazec o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3 ne starejši od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostoj-
nega podjetnika za leto 1998, ne starejša od
90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponud-
nika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem, ne sta-
rejše od 30 dni od te objave,

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog po-
godbe o izvajanju del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od poteka roka
za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
uporaba meril (21. člen ZJN):

– ponudbena vrednost 40 %,
– plačilni pogoji 20 %,
– fiksnost pogodbene cene 20 %,
– reference ponudnikov 20 %.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije ponudniki lahko dobijo do iz-
teka razpisnega roka na Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, osebno ali po
telefonu 064/373-143, kontaktna oseba Ra-
do Pečar.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bilo objavljeno: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: da, 27. 12. 1999.

Mestna občina Kranj

Ob-23512
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis: premoženjsko-
pravna in zemljiškoknjižna ureditev že re-
konstruiranih cestnih odsekov državnih
cest.

Ocenjena vrednost: 92,680.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 8).

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko ponudijo izved-
bo najmanj enega sklopa, sicer pa poljubne-
ga števila sklopov, kot so navedeni v Projekt-
ni nalogi (poglavje 4).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potreb-
no izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! – Ponudba za premoženjskopravno
in zemljiškoknjižno ureditev že rekonstruira-
nih cestnih odsekov državnih cest.“ – K. Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be: če vrednost javnega naročila (oziroma vred-
nost ponujenih sklopov) presega 25,000.000
SIT se zahteva bančna garancija za resnost
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ponudbe v višini 3 % od ocenjene vrednosti
javnega naročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od
roka določenega za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja. Poleg glavnega
izvajalca pri izvedbi javnega naročila ne mo-
rejo sodelovati tudi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavje 8).

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom posre-
doval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo
prejel najkasneje 10 dni pred rokom za pred-
ložitev ponudb na naslov: Republika Sloveni-
ja – Ministrstvo za promet in zveze – Direkci-
ja RS za ceste – Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-23514
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: pridobivanje
zemljišč za potrebe rekonstrukcije cest,
sklepanje odškodninskih sporazumov,
pogodb in servisiranje gradbišča v času
gradnje.

Ocenjena vrednost: 23,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 8).

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko ponudijo izved-
bo najmanj enega sklopa, sicer pa poljubne-
ga števila sklopov, kot so navedeni v Projekt-
ni nalogi (poglavje 4).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potreb-
no izvesti v roku 2 mesecev po sklenitvi po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-Vložišče,
soba št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! –
Ponudba za pridobivanje zemljišč za potrebe
rekonstrukcije cest v času gradnje.“ - K. Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, sejna
soba 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: če vrednost javnega naročila (oziro-
ma vrednost ponujenih sklopov) presega
25,000.000 SIT se zahteva bančna garanci-
ja za resnost ponudbe v višini 3 % od ocenje-
ne vrednosti javnega naročila, ki mora veljati
vsaj 90 dni od roka določenega za predloži-
tev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja. Poleg glavnega
izvajalca pri izvedbi javnega naročila ne mo-
rejo sodelovati tudi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudniki mo-
rajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponud-
bi dokumentacijo in izpolniti obrazce zahtevane
v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 8).

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom posre-

doval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo
prejel najkasneje 10 dni pred rokom za pred-
ložitev ponudb na naslov: Republika Sloveni-
ja – Ministrstvo za promet in zveze – Direkci-
ja RS za ceste – Služba za javna naročila in
letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-23525
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocena vredno-
sti naročila: investitorski inženiring pri iz-
vedbi investicije Gimnazije Ormož s
športnimi površinami v skupni izmeri ca.
2.880 m2.

Ocenjena vrednost naročila: 10,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ormož.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali upo-
ravnimi določbami rezervirana za specifičen
poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko ponudijo stori-
tev za:

a) samo celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: lastne variante niso možne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: april 2000–december
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu Službe za in-
vesticije Ministrstva za šolstvo in šport na
Trubarjevi 3 v Ljubljani, tel. 061/212-838,
13-12-249, faks 061/13-12-327, kontakt-
na oseba Marina Cankar, univ. d.i.a.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele do 6. 4. 2000 do 10.
ure (datum in čas prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 13. uri, na naslovu: RS Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V,
Ljubljana, v veliki sejni sobi.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe in ustrezno izjavo ban-
ke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje: v 60 dneh
po uradnem prejetju potrjenih situacij v skla-
du z obsegom izvedenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni možno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 6. 6. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference podjetja in kadrov 45%,
– ponujena cena 40%,
– finančna sposobnost 15%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo: ni bil izveden.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-23526
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocena vredno-
sti naročila: projektna dokumentacija
PGD, PZR, PZI za Gimnazijo Ormož s
športnimi površinami skupne izmere ca.
2.880 m2.

Ocenjena vrednost naročila: 12,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ormož.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali upo-
ravnimi določbami rezervirana za specifičen
poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko ponudijo stori-
tev za:

a) samo celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: lastne variante niso možne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: april 2000–julij 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani po-

nudniki dvignejo v tajništvu Službe za investi-
cije Ministrstva za šolstvo in šport na Trubar-
jevi 3 v Ljubljani, tel. 061/212-838,
13-12-249, faks 061/13-12-327, kontakt-
na oseba Marina Cankar, univ. d.i.a.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele do 6. 4. 2000 do 10.
ure (datum in čas prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 10. uri, na naslovu: RS Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V,
Ljubljana, v veliki sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje: v 60 dneh
po uradnem prejetju potrjenih situacij v skla-
du z obsegom izvedenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni možno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 6. 6. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference podjetja in kadrov 30%,
– ponujena cena 40%,
– rok izvedbe 20%,
– finančna sposobnost 10%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo: ni bil izveden.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-23548
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Državni zbor, Šu-
bičeva 4, 1000 Ljubljana, faks
061/1258-160.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: servisiranje fotokopirnih stro-
jev v zahtevani količini, vrsti in dogovorje-
ni kvaliteti za potrebe Državnega zbora.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT (10,000.000 SIT letno).

4. Kraj servisiranja: Republika Slovenija,
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročilo se razpisuje za
obdobje dveh let, in sicer predvidoma od
maja 2000 do maja 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva v re-
cepciji Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljub-
ljana (Iztok Potočnik).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo vsak delovnik, od 20. 3. 2000
do 7. 4. 2000, med 10. in 12. uro dopol-
dan.

Razpisna dokumentacija je na voljo ob
predložitvi pooblastila za dvig razpisne do-
kumentacije v dveh izvodih in potrdila o pla-
čilu stroškov razmnoževanja in pošiljanja
razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT
na ŽR št. 50100-637-55237, sklic
28-12114-714199 (položnica ali virman).

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 7. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudba mora prispeti na
naslov Republika Slovenija, Državni zbor, Ko-
misija za vodenje postopka za izbiro servisi-
ranja fotokopirnih strojev za potrebe Držav-
nega zbora RS (Iztok Potočnik), Šubičeva 4,
1000 Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
roka v recepciji Državnega zbora.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob 9. uri,
v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni
zahtev.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe najkasneje do 11. 4.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila in
način vrednotenja so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
na pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri
Iztoku Potočniku, tel. 061/1761-207, vsak
delovnik od 20. 3. 2000 do 7. 4. 2000,
med 9. in 11. uro dopoldan.

19., 20.
Državni zbor RS
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Zbiranje predlogov

Ob-23480
Na podlagi 57., 58. in 59. člena zakona

o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva
6, Ljubljana objavlja

javni razpis
za nakup nezazidanega stavbnega

zemljišča z zbiranjem predlogov
1. Zemljišče v velikosti 12.000 m2 naj se

nahaja v Ljubljani ali najbližji okolici in sme
biti oddaljeno od postajališča mestnega pot-
niškega prometa največ 500 m. Ponujeno
zemljišče je lahko manjše, če možnost grad-
nje in uporabe objekta po izgradnji ni bistve-
no poslabšana. Ponujeno zemljišče je lahko
tudi večje, če je to nujno zaradi izrabe zem-
ljišča. Prostorski dokument, ki ureja območ-
je, mora na zemljišču dovoljevati izgradnjo
poklicne živilske šole v velikosti 4200 m2 net-
to etažne površine in pripadajoče telovadni-
ce v velikosti 1200 m2, vse s pričetkom grad-
nje v prvi polovici 2001. leta.

2. Predlog naj vsebuje točno navedbo
parcelnih številk, katastrske občine, skup-
ne površine, komunalne opremljenosti zem-
ljišča, ponujeno ceno in plačilne pogoje.

3. Zemljišče mora biti bremen prosto, za
kar ponudnik jamči s posebno izjavo, ki jo
priloži predlogu. Prometni davek in stroške
v zvezi s prenosom lastništva je dolžan pla-
čati ponudnik. Naročnik ne postavlja orien-
tacijske vrednosti javnega naročila, kar ute-
meljuje z bistveno različnimi tržnimi vred-
nostmi posameznih možnih lokacij.

4. Predvideni čas izvedbe nakupa je do
31. 7. 2000.

5. Pri razpisu lahko sodelujejo vse prav-
ne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki imajo v lasti primerno zemljišče ali so
registrirane za nepremičninsko posredova-
nje. Ponudniki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra.

6. Naročnik bo v postopku izbire upo-
števal merila za ocenjevanje predlogov z
naslednjim načinom uporabe:

– usposobljenost ponudnika za razpola-
ganje z zemljiščem ali posredovanje pri raz-
polaganju. Ponudnika, ki ne bo dokazal last-
ništva ali ustrezne registacije dejavnosti, bo
naročnik izločil iz nadaljnega postopka,

– učinkovitost uporabe zemljišča za
gradnjo. Predloge, ki ne bodo zagotavljali
pričetka gradnje v zahtevanem roku, bo na-
ročnik izločil iz nadaljnega postopka,

– ponujena cena na m2 zemljišča. Po-
nudnik bo za vsakih 500 SIT nižjo ceno
zemljišča na m2 od najdražjega predloga
pridobil 10 točk.

7. Ponudniki morajo svoje predloge v
prosti opisni obliki z vsemi zahtevanimi pri-
logami dostaviti naročniku v 30 dneh po
objavi tega razpisa v zaprti kuverti s pripi-
som “Predlog – ne odpiraj” na naslov Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po končanem zbiranju predlogov.

9. Izbrani ponudnik bo moral skleniti po-
godbo v 15 dneh po prejemu obvestila o
izbiri.

10. Naročnik se zaveže izvesti plačilo ta-
kole: 40,000.000 SIT v v 60 dneh po pod-
pisu pogodbe z izbranim ponudnikom, preo-
stali del zneska pa do 31. 3. 2001.

11. Naročnik si pridrži pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, če smatra, da
mu nobeden od predlogov ne ustreza, pri
čemer ni dolžan svoje odločitve posebej
utemeljevati.

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-23187
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, plačilni pogo-
ji, fiksnost cen (najugodnejša cena).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Contex GmbH – Podružnica
Ljubljana, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: vrtalna garnitura.
7. Pogodbena vrednost: 54,014.280

SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,066.264 SIT, 54,014.280 SIT.

12. Naročnik se zaveže čuvati vsebino
predlogov kot poslovno tajnost in zagotavlja
ponudnikom zaupnost podatkov.

13. Pisna pojasnila v zvezi z zbiranjem
predlogov lahko zahtevajo ponudniki v 15
dneh po objavi tega razpisa po faksu
061/13-12-327.

         Ministrstvo za šolstvo
in šport

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18508.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 171/00 Ob-23248
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup radio-far-
macevtskih izdelkov za potrebe Kliničnega
centra Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. strokovne zahteve 20%,
2. ponudbena cena 70%,
3. reference ponudnika 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Karanta Ljubljana, d.o.o., Čopova
14, Ljubljana,

2. Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova
12, Maribor,

3. Genos, d.o.o., Linhartova 5, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Skupina 1: kompleti za pripravo radiodiagnostikov Št. odmerkov
a) Sc. skeleta (digosfonopropandiojska k.): Karanta, d.o.o. 1850
b) Humani makroagregat (MMA): Biomedis M.B., d.o.o. 1200
c) Koloidni delci za sc. jeter/vranice: Biomedis M.B., d.o.o. 800
d) Perf. sc. možgan (bicisat, eksametazin...): Genos, d.o.o. 150
e) Perf. sc. srca (sestamidi, testrofosmin...: Genos, d.o.o. 1300
f) Sukcimer (DMSA): Genos, d.o.o. 60
g) Pentetat (DTPA): Genos, d.o.o. 10
h) Sc. žolčevodov: Biomedis M.B., d.o.o. 10
i) Koloidni delci manometrske velikosti: Biomedis M.B., d.o.o. 60
j) Označevanje levkocitov: Karanta, d.o.o. 300
k) Označevanje eritrocitov: Biomedis M.B., d.o.o. 100
Skupina 2: radioaktivni radiofarmacevtski izdelki
a) 99mTC-generator: Biomedis M.B., d.o.o. 50
b) 133Xe ksenon plin 3.7 Gbq: Karanta, d.o.o. 50
c) 131I jod kapsule: Biomedis M.B., d.o.o. 500
d) 131I jod solucija 370 MBq: Biomedis M.B., d.o.o. 40
e) 131I jod MIBG 37 MBq: Biomedis M.B., d.o.o. 8
f) 131I jod holesterol 37 MBq: Biomedis M.B., d.o.o. 8
g) 90Y itrij koloidni delci (od 740do 925 MBq): Biomedis M.B., d.o.o. 10

7. Pogodbena vrednost:
1. Biomedis M.B., d.o.o. –

18,904.719,60 SIT,
2. Karanta, d.o.o. – 14,278.911,40

SIT,

3. Genos, d.o.o. – 9,855.984 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
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Vrednost a) Najvišja b) Najnižja
odmerka v SIT  ponudba ponudba

skupina: 1/a 5.454 4.350
1/b 4.960 4.176
1/c 10.400 3.480
1/d 54.924 41.760
1/e 51.600 51.504
1/f 3.544 3.440
1/g 3.544 3.440
1/h 6.882 5.220
1/i 7.904 6.960
1/j 125.280 95.090
1/k 3.544 3.410

Skupina: 2/a 126.380 113.100
2/b 95.700 48.820
2/c 21.520 14.981
2/d 15.780 13.607
2/e 26.900 22.637
2/f 72.280 60.639
2/g 101.580 88.740

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo je predvidevalo delne in kompletne
ponudbe.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999,
Ob-16808.

Klinični center Ljubljana

Št. 172/00 Ob-23251
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup reagen-
tov za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.

3. Datum izbire: 19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. strokovne zahteve 20%,
2. ponudbena cena 70%,
3. reference ponudnika 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Interexport, d.o.o., Slovenska ce-
sta 54, Ljubljana,

2. Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova
12, Maribor,

3. Karanta Ljubljana, d.o.o., Čopova
14, Ljubljana,

4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Število določitev

1.a TSH, 1.b FT3,
1.c: FT4: Interexport, d.o.o. 73.000
2. Neo TSH: Interexport, d.o.o. 18.000
4. Trak TSI: Karanta, d.o.o. 6.500
5. Anti Tg: Biomedis M.B., d.o.o. 7.000
6. Anti TPO: Biomedis M.B., d.o.o. 7.000
7. ACTH: Karanta, d.o.o. 360
8. LH: Kemofarmacija, d.d. 2.700
9. FSH: Kemofarmacija, d.d. 3.000

Število določitev

10. STH: Biomedis M.B., d.o.o. 1.000
11. Prolaktin: Kemofarmacija, d.d. 3.000
12. Kortizol: Interexport, d.o.o. 2.000
14. Progesteron: Kemofarmacija, d.d. 500
15. PTH cel: Karanta, d.o.o. 3.200
16. Inzulin: Biomedis M.B., d.o.o. 1.400
17. Kalcitonin: Karanta, d.o.o. 500
18. PSA: Biomedis M.B., d.o.o. 1.500
19. FPSA: Biomedis M.B., d.o.o. 500
20. C peptid: Biomedis M.B., d.o.o. 700
21. IGF-1: Biomedis M.B., d.o.o. 500
22. Beta 2 mikrog.:

Biomedis M.B., d.o.o. 800
23. Osteokacin: Karanta, d.o.o. 600

7. Pogodbena vrednost:
1. Interexport, d.o.o. –

34,164.795,60 SIT,
2. Biomedis M.B., d.o.o. –

12,348.862,60 SIT,
3. Karanta, d.o.o. – 23,083.318 SIT,
4. Kemofarmacija, d.d. – 4,111.304

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

Vrednost a) Najvišja b) Najnižja
odmerka v SIT  ponudba ponudba

skupina: 1.a 955,00 331,51
1.b, c 805,00 331,51
2. 468,58 331,51
4. 3.523,50 1.991,25
5. 655,80 430,69
6. 655,80 430,69
7. 2.342,31 1.023,39
8. 840,00 449,50
9. 840,00 449,50
10. 465,63 562,78
11. 840,00 449,50
12. 1.207,19 631,98
14. 1.609,58 648,43
15. 2.861,84 956,34
16. 676,67 552,35
17. 3.197,84 1.733,46
18. 1.290,00 706,88
19. 1.440,00 870,00
20. 1.680,00 1.577,31
21. 3.480,85 2.509,62
22. 2.058,33 1.178,13
23. 5.154,16 3.421,54

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo je predvidevalo delne in kompletne
ponudbe.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13552.

Klinični center Ljubljana

Št. 402-04-3/00-3113 Ob-23252
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik za dobavo pisarniške-
ga materiala za potrebe Uprave RS za izvr-
ševanje kazenskih sankcij je ponudil naju-
godnejšo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MK Birooprema, d.d., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Uprava RS za izvrše-
vanje kazenskih sankcij, Tivolska 50, 1000
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material, količi-
na je odvisna od fluktuacije zaprtih oseb.

7. Pogodbena vrednost: 7,258.589,59
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,579.133,73 SIT, 7,258.589,59 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih
ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19358.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij, Ljubljana

Ob-23254
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena in rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. hrast III. klasa: JO-JO, d.o.o., GZ

Kozjansko, z.o.o., Files, d.o.o., HPG Breži-
ce, d.o.o., Lesokov, d.d., Gozdna Boštanj,
s.p., Korenina, d.o.o., Lipa Les, d.o.o., Vi-
gred, d.o.o., Herbi, d.o.o. in GKZ Pohorje,
z.o.o.;

2. hrast II. klasa: HPG Brežice,
d.o.o., Lesokov, d.d., Korenina, d.o.o. in
KZ Sevnica, z.o.o.;

3. tanjša hlodovina listavcev: Files,
d.o.o. in Lesokov, d.d.;

4. hlodovina topole: HPG Brežice,
d.o.o. in Korenina, d.o.o.;

5. krojene okroglice smreke in jelke:
Files, d.o.o.;

6. hlodovina smreke in jelke III. klase:
Files, d.o.o.;

7. hlodovina smreke in jelke II.–III.
klase: Žagarstvo Abidnik, s.p., GZ Laško,
z.o.o., Files, d.o.o. in Herbi, d.o.o.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava lesne surovine
za potrebe proizvodnje Premogovnika
Velenje, d.d., za leto 2000.

7. Pogodbena vrednost: 287,933.000
SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 24 / 17. 3. 2000 / Stran 2139

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1: 10.200 SIT, 9.000 SIT,
sklop 2: 24.000 SIT, 19.500 SIT,
sklop 3: 9.890 SIT, 9.000 SIT,
sklop 4: 17.800 SIT, 15.000 SIT,
sklop 5: 13.000 SIT, 11.890 SIT,
sklop 6: 14.100 SIT, 12.690 SIT,
sklop 7: 18.000 SIT, 13.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: namera objavljena 12. 11. 1999.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 28. 1. 2000.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 4/00 Ob-23256
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 7. 3. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi št.
51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): javni razpis št. B4/00 ni uspel,
ker je bila predložena samo ena ponudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža nad-
gradenj za komunalna vozila.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000, Ob-20005.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 3/00 Ob-23258
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 2. 3. 2000 ob 12. uri, v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – cena,
plačilni pogoji, dobavni rok, usklajenost z
obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d., Par-
mova 53, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava pisarniškega po-
hištva.

7. Pogodbena vrednost: 4,934.930 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 6,169.216,33 SIT, 4,934.930 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20739.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 1/00 Ob-23259
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 22. 2. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi št.
51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 20 točk,
– dobavni rok 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– zabojniki za odlaganje komunalnih

odpadkov velikosti 120 litrov: Eko Les,
d.o.o., Rogozniška 14, Ptuj,

– zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 240 litrov: Eko Les,
d.o.o., Rogozniška 14, Ptuj,

– zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 550 oziroma 700 li-
trov: javni razpis ni uspel,

– zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 770 oziroma 900 li-
trov: javni razpis ni uspel.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:

Velikost zabojnikov Količina

120 l 250 kos
240 l 300 kos

7. Pogodbena vrednost:

Velikost zabojnikov Vrednost

120 l 904.102,50 SIT
240 l 1,543.311 SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 120 litrov: 960.000 SIT,
904.102,50 SIT,

2. zabojniki za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 240 litrov: 1,758.000
SIT, 1,543.311 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 2/00 Ob-23260
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 24. 2. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi
št. 51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za dobavo: posebna položnica, raču-

nalniški papir (neskončni) in tiskovine: Ce-
tis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje,

– za dobavo: splošni pisarniški material:
MK Birooprema, d.d., Dunajska 121, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala.

7. Pogodbena vrednost:
– posebna položnica, računalniški papir

(neskončni) in tiskovine: 6,050.342 SIT,
– splošni pisarniški material:

2,139.813,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. posebna položnica, računalniški

papir (neskončni) in tiskovine:
7,524.424,80 SIT, 6,050.342 SIT,

2. splošni pisarniški material:
5,041.186 SIT, 2,139.813,45 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 192/2000 Ob-23009
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sklenil pogodbo s
ponudnikom, ki je izpolnjeval vse izločitve-
ne kriterije in je na podlagi točkovanja po-
stavljenih meril dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, Pod-
jetje za inženiring, d.d., Parmova 53, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delov-
na enota Ravne pri Šoštanju, Ravne 18,
Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema prostorov v Psi-
hiatrični bolnišnici Vojnik in Delovni eno-
ti Ravne pri Šoštanju – 1. del II. faze.

Količine blaga so razvidne iz predračuna
oziroma popisa opreme.

7. Pogodbena vrednost:
29,761.771,48 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 1, vendar dva

ponudnika s priznano sposobnostjo za do-
bave blaga zaradi polne zasedenosti kapa-
citet ponudbi nista predložila.

10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999,
Ob-3502.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 56/2000-21 Ob-23010
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Novo mesto, 8000 Novo mesto, Kan-
dijska c. 4.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 21. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, ka-
saskonto in letni popust.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Chemo Ljubljana – skup. E,
Ivec Maribor – skup. E, Astra Ljubljana –
skup. E, Interdent Celje – blago skupine C,
Studio 33 marketing Ljubljana – skup. C,
Interexport Ljubljana – skup. B, DZS Založ-
ništvo in trgovina Ljubljana – skup. D, Novo-
dom Novo mesto – skup. E, Kemofarmacija
Ljubljana – skup. A, C, Prodent, Dental,
Medical Ljubljana – blago skup. C, Biroo-
prema Ljubljana – skup. D, Simps’s Trzin –
skup. A, Farmadent Maribor – skup. C, Sa-
nolabor Ljubljana – skup. A, B in C, Denta-
lia Ljubljana – skup. C, Mavrica Ljubljana –
skup. E.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 128,500.000
SIT od tega, skupina A/ 42,000.000 SIT,
B/ 32,000.000 SIT, C/ 36,000.000 SIT,
D/ 11,000.000 SIT in E/ 7,500.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 2. 2000.

13.
Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-23011
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Mihe Pin-

tarja Toleda Velenje, Kidričeva 21, tel.
063/401-821, faks 897-1150.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja To-

leda Velenje, Kidričeva 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sposobnost po 50. členu
se prizna naslednjim ponudnikom:

skupina A: sadje in zelenjava:
A/1 – sadje južno:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
A/2 – sadje domače:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj;
A/3 – zelenjava:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
B/1 – kruh:
1. Presta, d.o.o., Velenje, Cesta tal-

cev 2,
2. Klasje MPP, d.d., Celje, Resljeva

16,
3. Pek. družba Sav. kruhek, d.o.o.,

Žalec, Šlandrov trg 35;
B/2 – pekovsko pecivo:
1. Pekarna Sezam, Skutnik Kristijan,

s.p., Gortina 68, Muta,
2. Presta, d.o.o., Velenje, Cesta tal-

cev 2,
3. Klasje MPP, d.d., Celje, Resljeva

16,
4. Pek. družba Sav. kruhek, d.o.o.,

Žalec, Šlandrov trg 35;
skupina C: mlevski izdelki in teste-

nine:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
3. Klasje MPP, d.d., Celje, Resljeva 16;
skupina D: meso in mesni izdelki:
D/1 – meso,
D/2 – mesni izdelki:
1. Kmetijska zadruga Laško, Kidriče-

va ul. 2,
2. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,

4. Celjske mesnine, d.d., Celje, Ce-
sta v Trnovlje 17,

5. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-
bode 12, Šoštanj,

6. Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p.,
Rogatec, Strmolska 9;

skupina E: mleko in mlečni izdelki:
1. Mariborska mlekarna, d.d., Mari-

bor, Osojnikova 5,
2. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
4. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
skupina F: vložena zelenjava in

sadje:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
skupina G: zamrznjena zelenjava in

izdelki:
1. Mariborska mlekarna, d.d., Mari-

bor, Osojnikova 5,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
skupina H: sokovi in sirupi:
1. Nektar, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,

Brnčičeva 3,
2. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3. MT Center Velenje, Cankarjeva 10;
skupina I: jajca:
1. MT Center Velenje, Cankarjeva 10,
2. Kmetijska zadruga Laško, Kidriče-

va 2;
skupina J: splošno prehrambeno

blago:
1. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
2. MT Center Velenje, Cankarjeva 10.

7. Pogodbena vrednost: 19,150.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Skupina Podskupina Najvišja Najnižja

A – Sadje in zelenjava
A/1 – Sadje južno 620.100,00 543.240,00
A/2 – Sadje domače 652.500,00 402.500,00
A/3 – Zelenjava 1,750.546,00 1,289.930,40

B – Kruh in pekovsko pecivo
B/1 – Kruh 1,186.925,50 914.512,10
B/2 – Pekovsko pecivo 3,433.681,00 1,882.670,00

C – Mlevski izdelki in test. 242.959,00 176.939,16
D – Meso in mesni izdelki 5,135.718,00 4,075.780,00

D/1 – Meso 5,526.212,00 4,560.220,00
D/2 – Mesni izdelki 888.010,00 657.925,00

E – Mleko in mlečni izdelki 2,597.661,00 2,049.300,70
F – Vložena zel. in sadje 987.114,00 522.046,27
G – Zamrz. zel. in izdelki 224.866,00 368.230,00
H – Sokovi in sirupi 390.930,00 299.607,90
I – Jajca 224.000,00 144.000,00
J – Splošno prehrambeno blago 2,957.686,00 2,441.596,00

11.
12. Datum in številka objave razpisa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:

Uradni list RS, št. 5 z dne 22. 1. 2000, Ob-18911.
13.

OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

Ob-23012
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za nakup goriv in maziv.

3. Datum izbire: datum odpiranja 21.
12. 1999; v skladu s sklepom Revizijske
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komisije RS ponovno ocenjevanje 10. 2.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

Sklop 1 in 2: merila iz razpisne doku-
mentacije.

Sklop 3 in 4: rezultati so bili že objavlje-
ni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sklop 1: Horizont, d.o.o., Vodovodna
30 c, 2001 Maribor,

Sklop 2: Horizont, d.o.o., Vodovodna
30 c, 2001 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
Sklop 1: 11,313.260 SIT,
Sklop 2: 4,260.104 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): ponudnik je trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 4,
Sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
Sklop 1: 11,888.440 SIT, 11,313.260

SIT,
Sklop 2: 4,461.683 SIT, 4,260.104

SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14702.

RTH Trbovlje, d.o.o.

Ob-23013
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup ležajev
(proizvajalca FAG in SKF) in tesnil.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenje-
vanje 22. 2. 2000, sklep o izbiri 23. 2.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sklop 1 in 2: MANA Omerzu Ivan, s.p.,
Dečno selo 15, Artiče,

Sklop 3 in 4: BELL, d.o.o., Ptujska c.
11, Miklavž.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
Sklop 1: 3,018.700 SIT.
Sklop 2: 12,902.700 SIT.
Sklop 3: 820.717 SIT.
Sklop 4: 279.342 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
sta trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 4.
Sklop 2: 4.
Sklop 3: 4.
Sklop 4: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
Sklop 1: 4,556.462 SIT, 3,018.700

SIT.
Sklop 2: 15,687.017 SIT, 12,902.700

SIT.
Sklop 3: 1,345.282 SIT, 820.717 SIT.
Sklop 4: 1,003.676 SIT, 279.342 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: zaradi
revizijskega zahtevka na postopek se je od-
piranje izvedlo po končani reviziji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94- z dne 19. 11. 1999,
Ob-15127.

RTH Trbovlje, d.o.o.

Ob-23014
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena 35%, kvaliteta 25%, poprodajne
storitve 30%, reference ponudnika 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va 2, 1231 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulanta.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ehokardiograf.
7. Pogodbena vrednost: 22,999.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,531.040 in 20,360.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999
Ob-11178.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-23015
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): računalniki: Cena 40%, čas od-
prave okvare 25%, reference ponudnika
25%, boniteta ponudnika 10%; v primeru,
da naročnik ni izbral izvajalca, se navede
obrazložitev in razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: tiskalniki – rezultat
ocenjevanja ponudb in praktičnega preizku-
sa tiskalnikov ni bil zadovoljiv, zato naročilo
ni bilo dodeljeno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unistar, d.o.o., Slomškova
27-29, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulante-od-
delki.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 501 osebni računalnik.

7. Pogodbena vrednost: 107,670.912
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 170,900.218,20 in 107,670.912 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108 z dne 27. 12. 1999,
Ob-17797.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 748/2000 Ob-23180
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunalno stanovanjsko podjetje Liti-
ja, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsa merila, navedena v javnem
razpisu in v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Interexport Ljubljana, Slo-
venska cesta 54.

6. (a) Kraj dobave: Litija, Ponoviška ce-
sta 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: traktor s snežnim plugom
in posipalcem.

7. Pogodbena vrednost: 14,966.392 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,966.392 SIT, 10,814.629,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18662.

Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,

Litija

Ob-23181
1. Naročnik, poštni naslov: Trubarjev

dom upokojencev, Loka pri Zidanem mo-
stu 48.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s priznanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zagotavljanje letnih količin blaga,
cena, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: glej št. 7.

6. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upo-
kojencev, Loka pri Zidanem mostu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  živila in kurilno olje, po
skupinah in podskupinah od A do B:

A) živila in material za prehrano:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. splošno prehrambeno blago,
3. mleko in mlečni izdelki.

B) kurilno olje.
7. Pogodbena vrednost:
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A) živila in material za prehrano:
1. sveže sadje in zelenjava: Sadje Ze-

lenajva s.p. Imperl Janez, Dražanska 39,
Sevnica, 4,369.120 SIT,

2. splošno prehrambeno blago: Mer-
cator Dolenjska d.d., Livada 8, Novo me-
sto, 8,310.649,04 SIT,

3. Mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia Mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja
vas 92, Petrovče, 5,791.383,06 SIT.

B) kurilno olje: Petrol, d.d., Ljubljana,
Dunajska 55, Ljubljana, 10,059.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) Živila in material za prehrano:
1. sveže sadje in zelenjava: 7,442.064

SIT, 4,369.120 SIT,
2. splošno prehrambeno blago:

8,491.565,90 SIT, 8,310.649,04 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki:

6,911.011,10 SIT, 5,791.383,06 SIT.
B) kurilno olje: 10,405.060 SIT,

10,059.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000,
Ob-19043.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 4.4.11-1212/2000 Ob-23052
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena, kakovost, referen-
ce, ugodni plačilni pogoji, ustrezna tehnič-
na rešitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– 350 kosov Bonatrans a.s., Bezručova
300, 735 93 Bohumin, Češka,

– 350 kosov Friulexport, S.p.A., Scala
al Belvedere 1, Trieste, Italija.

6. (a) Kraj dobave: Ptuj, Osojnikova 6.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: celotna količina – 700 kosov
monoblok koles za pot in tov. vagone.

7. Pogodbena vrednost:
– Bonatrans – 24.667.065,50 SIT za

350 kosov,
– Friulexport – 26,206.250 SIT za 350

kosov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,842.000 SIT za celotno količino,
49,334.131 SIT za celotno količino.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15112.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-23054
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Maček, d.o.o., Kersnikova
19, Celje.

6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o. Obrežna 170, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  specifikacija opreme je na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 18,939.275
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,706.066 SIT, 18,438.960,75 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19779.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 14/2 Ob-23368
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-

nika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, reference 30%, do-
bavni rok 10%, garancija 5%, ugodnosti pri
plačilnih pogojih 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– učila: VIRLES d.o.o., Dvoržakova 4a,
1230 Domžale;

– avdiovizuelna sredstva: JFM Elektro-
nik, Drenov Grič 152, 1360 Vrhnika;

– računalniška oprema: LIKO Pris,
d.o.o., Verd 100 a, 1360 Vrhnika.

6. (a) Kraj dobave: osnovna šola na Vrh-
niki – novogradnja.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: učila, avdiovizuelna sredst-
va, računalniška oprema.

7. Pogodbena vrednost:
– učila: 23,087.599,15 SIT;
– avdiovizuelna sredstva:

10,359.573,65 SIT;
– računalniška oprema: 14,594.816,88

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– učila: 23,087.599,15 SIT,

14,502.883,17 SIT;
– avdiovizuelna sredstva: 12,302.923

SIT, 9,471.924 SIT;
– računalniška oprema: 19,296.674,67

SIT, 13,982.785,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18733.

Občina Vrhnika

Ob-23375
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica
15. maja št.13, 6000 Koper.

2. Način izbire najugodnešega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
viteljev s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev sposobnosti (ute-

meljitev izbire): naročnik je predhodno us-
posobljenost ugotavljal na podlagi stro-
kovne uspsobljenosti, tehnične sposob-
nosti, izkazanega finančnega stanja, za-
gotavljanja kvalitetnega materiala v
predhodnem obdobju, ter izhodiščnih
cen ponudnika na popis iz razpisne do-
kumentacije.

5. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je priznana predhodna sposobnost:

– Jordan d.o.o., Draga 1, 8220
Šmarješke toplice,

– Andotehna d.o.o., Podgorska 2, 1310
Ribnica,

– Kala d.o.o., Pristaniška 31, 6000
Koper,

– INBO d.o.o., Soška 7, 6000 Koper,
– CMC Ecocon d.o.o., Tbilisijska 81,

1000 Ljubljana,
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7,

4202 Naklo,
– N & A d.o.o., Malgajeva 2/A, 3000

Celje,
– Armex Armature d.o.o., Ljubljanska c.

66, 1295 Ivančna Gorica,
– Cimmex d.o.o., Vojkova 8, 5250

Solkan.
6. (a) Kraj dobave: J.P. Rižanski vodovod

Koper d.o.o., Ul. 15. maja 13, 6000 Ko-
per.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 121,000.929

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 125,127.537 SIT, 1,517.890 SIT.
11.
12.Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št.12 z
dne 11. 2. 2000.

13.
J.P. Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Št. 3283 Ob-23379
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumenta-
cije dobil najvišjo skupno oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bartec-Varnost, d.o.o., Ce-
sta 9. avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– omara z opremo Motor Control

Center (MCC 114) – 1 kos,
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– omara z opremo Motor Control
Center (MCC 214) – 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 8,870.863 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,304.200 SIT, 3,966.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni po-
datka.

12., 13.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 402-04-15/99 Ob-23382
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku,
– konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. točka 1 specifikacija št. 1: Porsc-

he Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana,

2. točka 1 specifikacija št. 2: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto,

3. točka 1 specifikacija št. 3: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto,

4. točka 1 specifikacija št. 4: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto,

5. točka 1 specifikacija št. 5: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto,

6. točka 1 specifikacija št. 6: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto,

7. točka 1 specifikacija št. 7: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto,

8. točka 1 specifikacija št. 8: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto,

9. točka 1 specifikacija št. 11: AC Av-
to Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana,

10. točka 1 specifikacija št. 12: Re-
voz, d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-
ji v Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. točka 1 specifikacija št. 1: vozila
s prostornino od 2300 do 3000 ccm –
5 kosov,

2. točka 1 specifikacija št. 2: vozila
s prostornino od 1700 do 2000 ccm –
4 kose,

3.  točka 1 specifikacija št. 3: vozila
s prostornino od 1590 do 1800 ccm –
11 kosov,

4. točka 1 specifikacija št. 4: vozila
s prostornino od 1400 do 1600 ccm –
18 kosov,

5. točka 1 specifikacija št. 5: vozila
s prostornino od 1200 do 1400 ccm –
38 kosov,

6. točka 1 specifikacija št. 6: vozila
– 5 vrat s prostornino od 1000 do 1200
ccm – 50 kosov,

7. točka 1 specifikacija št. 7: vozila
– 3 vrat s prostornino od 990 do 1200
ccm – 40 kosov,

8. točka 1 specifikacija št. 8: vozila
za prevoz potnikov in tovora s prostorni-
no od 1200 do 1400 ccm – 9 kosov,

9. točka 1 specifikacija št. 11: eno-
prostorska vozila s 7 sedeži in s prostor-
nino od 1900 do 2000 ccm – 2 kosa,

10. točka 1 specifikacija št. 12: vozi-
la za prevoz potnikov in tovora z diesel
motorjem in s prostornino od 1700 do
1900 ccm – 1 kos.

7. Pogodbena vrednost:
1. točka 1 specifikacija št. 1: –

29,766.355 SIT,
2. točka 1 specifikacija št. 2: –

13,814.500 SIT,
3. točka 1 specifikacija št. 3: –

35,050.752 SIT,
4. točka 1 specifikacija št. 4: –

43,778.790 SIT,
5. točka 1 specifikacija št. 5: –

73,321.760 SIT,
6. točka 1 specifikacija št. 6: –

70,558.100 SIT,
7. točka 1 specifikacija št. 7: –

53,531.800 SIT,
8. točka 1 specifikacija št. 8: –

17,547.207 SIT,
9. točka 1 specifikacija št. 11: –

8,616.708 SIT,
10. točka 1 specifikacija št. 12: –

1,996.136 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. točka 1 specifikacija št. 1:

34,647.205 SIT, 24,500.000 SIT,
2. točka 1 specifikacija št. 2:

23,988.806,40 SIT, 11,228.368 SIT,
3. točka 1 specifikacija št. 3:

51,895.033,30 SIT, 27,031.741 SIT,
4. točka 1 specifikacija št. 4:

56,701.512 SIT, 43,200.000 SIT,
5. točka 1 specifikacija št. 5:

98,837.825,20 SIT, 60,800.000 SIT,
6. točka 1 specifikacija št. 6:

87,409.550 SIT, 68,000.000 SIT,
7. točka 1 specifikacija št. 7:

67,673.160 SIT, 52,400.000 SIT,
8. točka 1 specifikacija št. 8:

17,547.207 SIT, 14,777.096 SIT,
9. točka 1 specifikacija št. 11:

10,208.964 SIT, 8,616.708 SIT,
10. točka 1 specifikacija št. 12:

2,391.691 SIT, 1,996.136 SIT.
11., 12.
13. Datum in št. objave razpisa v Urad-

nem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999 pod št.
10182 in popravek v Uradnem listu RS, št.
69-70 z dne 27. 8. 1999, brez številke.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-23391
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku,
– konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. točka 1 specifikacija št. 9: AC Avto

Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana,
2. točka 1 specifikacija št. 10:
a) 1 vozilo limuzinske izvedbe: Suzuki

Odar, d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana;
b) 3 terenska vozila: Suzuki Odar,

d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana;
3. točka 2 specifikacija št: 1: Revoz,

d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-

ji v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. točka 1 specifikacija št. 9: 3 osebna

vozila s pogonom 4×4,
2. točka 1 specifikacija št. 10: 4 oseb-

na vozila s pogonom 4×4,
3. točka 2 specifikacija št. 1: 6 kombi-

jev z 8 + 1 sedežem.
7. Pogodbena vrednost:
1. točka 1 specifikacija št. 9: AC Avto

Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana –
5,384.925 SIT,

2. točka 1 specifikacija št. 10:
a) 1 vozilo limuzinske izvedbe: Suzuki

Odar, d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana –
4,261.412 SIT,

b) 3 terenska vozila:  Suzuki Odar,
d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana –
12,346.251 SIT

3. točka 2 specifikacija št. 1: Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, Novo mesto –
22,665.732 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. točka 1 specifikacija št. 9:

9,544.728,30 SIT, 5,384.925 SIT,
2. točka 1 specifikacija št. 10a:

4,597.457,95 SIT, 2,814.392 SIT,
– točka 1 specifikacija št. 10b:

13,792.373,85 SIT, 12,167.463 SIT,
3. točka 2 specifikacija št. 1:

28,285.344 SIT, 21,529.926 SIT.
11., 12.
13. Datum in št. objave razpisa v Urad-

nem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999 pod št.
12646.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 402-04-34/99 Ob-23384
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku,
– konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Biring, d.o.o., Motnica 7a, 1236 Men-

geš,
– Lesnina MG oprema, d.d., Parmova

53, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-

ji v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niškega pohištva, pohištva za opremo
službenih stanovanj in druge opreme.

7. Pogodbena vrednost: 130,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudniki, katerim je bila priznana sposob-
nost za dobavo in montažo pisarniškega po-
hištva, pohištva za opremo službenih stano-
vanj in druge opreme, so pri vrednotenju
ponudb dosegli najmanj 100 točk.

Naročnik bo vse ponudnike, ki jim je priz-
nal sposobnost za dobavo in montažo pisar-
niškega pohištva, pohištva za opremo službe-
nih stanovanj in druge opreme, pozval k do-
stavi predračunov za vsako dobavo posebej.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10548.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 110-2000 Ob-23438
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lenda-
va.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: eno reševalno kombi vo-
zilo z vso standardno in specialno opre-
mo.

7. Pogodbena vrednost:
14,624.271,76 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 14,731.371,76 SIT, 14,624.271,76
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.  z dne 14. 1. 2000, Ob-18838.

Zdravstveni dom Lendava

Št. 751-3/2000 Ob-23479
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 21. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, plačilni pogo-
ji, enotni popust, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Zagorje,
Polje 10, 1410 Zagorje.

6. (a) Kraj dobave: Centralna enota in
območne enote Zavoda za gozdove Slove-
nije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material za po-
trebe naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 8,499.880,71
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,664.939,45 SIT, 8,499.880,71 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 2/1999 Ob-23539
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Ilke De-

vetak Bignami Tolmin, Prekomorskih brigad
1, Tolmin.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji in merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino A1 in A2: Agrogorica, d.d.,
Vrtojbenska 24, Šempeter pri Gorici,

– za skupino F: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Planika Kobarid, d.o.o., Gregor-
čičeva 32, Kobarid.

6. (a) Kraj dobave: VVZ Ilke Devetak Big-
nami Tolmin, Prekomorskih brigad 1.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

A1 in A2: sadje in zelenjava,
F: mleko in mlečni izdelki.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-

nudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100/99 z dne 10. 12. 1999.

VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 191/2000 Ob-23018
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 28. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sklenil pogodbo s
ponudnikom, ki je izpolnjeval vse izločitve-
ne kriterije in je bil cenovno najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis, Gradbeno podjetje,
d.d., Ul. XIV. divizije 10, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjši gradbeni po-
segi in zaključna dela v gradbeništvu v
Psihiatrični bolnišnici Vojnik in Delovni
enoti Ravne pri Šoštanju – 1. del II. faze.

7. Pogodbena vrednost:
65,117.107,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,514.371,45 SIT, 65,117.107,70
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3499.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 28/99 Ob-23419
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (rok izvedbe, garancija na
kakovost del, kreditiranje – odlok plačila,
boniteta podjetja, certifikat ISO 9001, refe-
rence, ponudbena cena).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovno
servisnega objekta.

7. Pogodbena vrednost:
1.867,979.452,80 SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.946,832.081,50 SIT in
1.825,330.262,01 SIT (z DDV).
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999, Ob-14994.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 44/99 Ob-23428
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok in ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrotehnik d.d., Slovenče-
va 97, 1113 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v
Podgorici in Šentjakobu.

7. Pogodbena vrednost:
211,403.198,63 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 217,954.092,83 SIT in
211,403.198,63 SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.

13., 14.
JP Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 2/2000 Ob-23429
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok in ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova gradbenik d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda ob
Tržaški cesti (od Ribičičeve ulice do Ce-
ste na Ključ in od Ceste na Kluč do Go-
stišča Gorjanc).

7. Pogodbena vrednost:
111,008.122,27 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 114,979.416 SIT in 111,008.122,27
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.

13., 14.
JP Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 3/2000 Ob-23430
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok in ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda ob
Cesti Gameljne-Šmartno (Sp. Gameljne).

7. Pogodbena vrednost: 14,305.799
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,966.487 SIT in 14,305.799 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 14/99; izid v Ur.
l. RS, št. 44-45/99.

13., 14.
JP Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Ob-23176
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-

dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): rok izvedbe, cena, kalkulativni
elementi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Dolgi rebri v Kopru.

7. Pogodbena vrednost: 43,751.986 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 14,595.157 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,491.456 SIT, 43,681.805 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Ob-23357
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Gradišče, d.d., Cesta 4.
maja, 1380 Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova poslovnih pro-
storov Glagoljaška 8, Koper.

7. Pogodbena vrednost:
23,789.290,90 SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,005.734 SIT, 23,789.290,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000, Ob-20777.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 05070/00 Ob-23486
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 9. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 60% ponudbena vrednost, 40%
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška c.
118, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objekta po-
šte Voličina v Voličini.

7. Pogodbena vrednost:
49,054.717,09 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

74,031.602,80 SIT, 49,054.717,09 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19964.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 353-20-40/99-1850-60 Ob-23487
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-412, faks 226-551.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudbena cena, rok in kvaliteta pred-
hodnih del, reference pri podobnih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.d., Zagrebška 30,
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
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je z ureditvijo cest, hišnih priključkov in
gradbena dela za izgradnjo plinovoda v
MČ Pobrežje po ulicah: Draga Kobala,
Gubčeva, Levčeva, Gvajčeva, Stražun-
ska.

7. Pogodbena vrednost:
101,658.892,62 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 132,775.554,20 SIT,
101,658.892,62 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 011-04-6/00 Ob-23478
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev počivališča
s platojem za tehtanje tovornih vozil ob
državni cesti H1, odsek 221 Trebnje–
Karteljevo.

7. Pogodbena vrednost: 28,290.786 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,834.403 SIT, 28,290.786 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10492.

Direkcija RS za ceste

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Preklic

Ob-23441
Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-

liki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, telefaks 309-43-93, preklicuje
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika z
dne 7. 12. 1999 za: AC Fram-Slivnica-
BDC: monitoring površinskih in podzem-
nih vod, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999.

Na podlagi vloženega zahtevka za revizi-
jo vlagatelja Nigrad d.d. iz Maribora je na-
ročnik dne 22. 2. 2000 po ponovnem oce-
njevanju ponudb ugodil zahtevku za revizijo,
razveljavil sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika z dne 7.12.1999 in sprejel sklep o
oddaji javnega naročila s sklenitvijo nepo-
sredne pogodbe, v skladu z določili prvega
in četrtega odstavka 41. člena ZJN.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 640/00-1 Ob-23338
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Loš-

ki Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (40%), reference (30%),
rok (20%), dosedanje izkušnje s ponudni-
kom (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Misel, d.o.o., Pivka, Can-
karjeva 5, 6230 Postojna.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava projektne dokumentacije (PGD,
PZR, PZI) za rekonstrukcijo in dozidavo
Osnovne šole dr. A. Debeljaka Loški Po-
tok.

7. Pogodbena vrednost: 8,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,730.000 SIT, 8,193.150 SIT.
11., 12.

Občina Loški Potok

Št. 27/99 Ob-23381
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stalna
merila mesta na vodovodnem sistemu.

7. Pogodbena vrednost: 8,960.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,497.479 SIT, 8,960.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave 99/98; izid v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-
10238.

JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 32/99 Ob-23383

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI – Inštitut za ekološki
inženiring d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Ma-
ribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije v Hrušici.

7. Pogodbena vrednost: 4,753.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,470.000 SIT in 4,753.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 98/99 Ob-23385

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Grabloviče-
va 30, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije po Šišen-
ski, Kolmanovi, Vodnikovi in Ulici za
vasjo (območje obdelave ŠS 1/3).

7. Pogodbena vrednost: 3,950.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,200.000 SIT in 3,950.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 99/99 Ob-23411

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Grabloviče-
va 30, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije po Svetče-
vi ulici ŠS 1/39.

7. Pogodbena vrednost: 1,093.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:1,370.000 SIT in 1,093.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 100/99 Ob-23412

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije po Oražno-
vi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 1,500.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,000.000 SIT in 1,500.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 103/99 Ob-23414

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije v spodnjih
Gameljnah – del (ŠS 8/39).

7. Pogodbena vrednost: 2,600.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,070.000 SIT in 2,600.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 107/99 Ob-23415

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije na območ-
ju Poljan med Poljansko, Kopitarjevo,
Streliško in Roško cesto.

7. Pogodbena vrednost: 7,800.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,910.000 SIT in 7,800.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 108/99 Ob-23417

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Rož-
na dolina – cesta II, IV (obnova kanali-
zacije) in Cesta XV (obnova vodovoda
in kanalizacije ) VS 3/1.

7. Pogodbena vrednost: 2,300.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:2,600.000 SIT in 2,300.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 5/2000 Ob-23418

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija črpališča Polje.

7. Pogodbena vrednost: 1,200.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,650.000 SIT in 1,200.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998, št. objave: 99/98; izid: v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, št. objave: 010238.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 104/99 Ob-23420

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO d.o.o., Grablovičeva
30, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in odprava točkovnih na-
pak kanalizacije v Kosezah ŠS 1/4.

7. Pogodbena vrednost: 7,150.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,770.000 SIT in 7,150.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS,
št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. objave
010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 109/99 Ob-23421

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in vodohrama Sv. Helena.

7. Pogodbena vrednost: 480.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 510.000 SIT in 480.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS,
št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. objave
010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 111/99 Ob-23422

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ukrepi
na primarnem kanalskem sistemu med
razbremenilnikom R3 v Fužinah in cen-
tralno čistilno napravo v Zalogu.

7. Pogodbena vrednost: 25,600.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,600.000 SIT in 25,600.000 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS, št. 11/99
z dne, 19. 2. 1999 št. objave 010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 112/99 Ob-23423

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija črpališča Vič (ureditveno območje
VS 2/10).

7. Pogodbena vrednost: 1,800.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,050.000 SIT in 1,800.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS, št. 11/99
z dne, 19. 2. 1999 št. objave 010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 121/99 Ob-23424

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV d.d. Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odstra-
nitev zožitev na kanalskem sistemu
(P1-P24).

7. Pogodbena vrednost: 9,200.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:10,150.000 SIT in 9,200.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS,
št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. objave
010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 122/99 Ob-23425

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI – Inštitut za ekološki in-
ženiring d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda v Babni Gorici VS 4/6.

7. Pogodbena vrednost: 3,420.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,800.000 SIT in 3,420.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS, št. 11/99
z dne, 19. 2. 1999 št. objave 010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 24 / 17. 3. 2000 / Stran 2149

Št. 123/99 Ob-23426
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja na Viču (med Pokljukarjevo in
Viško ulico, Cesto na Brdo, Glinščico ter
Ulico Iga Grudna) VS 3/2-1.

7. Pogodbena vrednost: 6,400.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,750.000 SIT in 6,400.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS, št. 11/99
z dne, 19. 2. 1999 št. objave 010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 4/2000 Ob-23427
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: depre-
sijska območja za CL 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11
in 12.

7. Pogodbena vrednost: 1,600.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,815.000 SIT in 1,600.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. l. RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. l. RS,
št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. objave
010238.

13.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 2000-291 Ob-23437

1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravs-
tveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg
17, 3210 Slovenske Konjice.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa (obseg in
trajanje izvajanja storitev pri enem naročni-
ku),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih, usposobljenost za stroj-
no čiščenje,

– število stalno zaposlenih delavcev za
nedoločen čas,

– cena,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 mese-

cih,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil,
– druga merila, določena v razpisni do-

kumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno
nikomur, ker je prispela samo ena ponud-
ba, zato se razpis ponovi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje ambulantnih in poslovnih prostorov.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000, Ob-
21837.

JZ ZD Slovenske Konjice

Ob-23516

1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, faks 061/17-49-272.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena, reference
ponudnika in projektantov, sodelovanje po-
nudnika in odgovornih projektantov na po-
dobnih ali enakih delih, posebne ugodno-
sti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Savaprojekt, d.d., Cesta krš-
kih žrtev 59, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije na nivoju
PGD, PZR in PZI za pripravljalna dela HE
Boštanj.

7. Pogodbena vrednost: 15,470.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,757.900 SIT, 15,470.000 SIT.
11., 12.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 00043 Ob-22990

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za zunanje zadeve, Gregorčičeva 25, SI-
1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. členu zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet pogodbe je vzdrževa-
nje, implementacija in nadaljnji razvoj apli-
kacije za podporo viznega poslovanja, za
katero je ponudnik izključni nosilec pravic
intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tris-A, d.o.o., Pod hribom
55, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: vzdrževanje, implemen-
tacija in nadaljnji razvoj aplikacije za
podporo viznega poslovanja.

7. Pogodbena vrednost: 13,636.210
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni predvideno; ponud-
nik brez posebnega soglasja naročnika ne
sme oddajati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba – vrednost enaka pogodbe-
ni vrednosti.

11.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Ob-23021

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini v Re-
publiki Sloveniji usposobljen dobaviti in na-
mestiti opremo, ki je predmet nabave, nudi-
ti potrebno podporo pri izvedbi in usposobi-
ti stranko za pravilno uporabo opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBM Slovenije d.o.o., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga ter storitev, ki
jih je potrebno opraviti:

– nadgradnja glavnega strežnika IBM
9672 MODEL R22 v MODEL RB5,
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– dograditev zunanjih pomnilniških
enot, IBM 2105 – E20 ESS in IBM 3494
– L14,

– nadgradnja komunikacijskega
strežnika za oddaljeno omrežje IBM
3755 MODEL 170 v MODEL 17A,

– zamenjava komunikacijskega izme-
njevalca IBM 8235 z IBM 2212 – 45H,

– zamenjava 100 kosov TERMINAL
IBM 3191 z IBM 3483 – MA0.

7. Pogodbena vrednost: 164,869.702
SIT.

8., 9., 10., 11., 12.
Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

Št. 3283 Ob-23059
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila št. NAB-14 z dne 14. 2.
2000, je ugotovila, da je Siemens Westing-
house Service Company podružnica firme
Siemens Westinghouse Power Corporation,
ki je dobavila turbinski digitalni elektro-hi-
dravlični sistem. Zaradi projekta dviga moči
jedrske elektrarne je potrebna renormaliza-
cija parametrov turbinskega digitalnega
elektro-hidravličnega sistema in tudi karak-
teristik turbinskih ventilov. Renomalizacijo
parametrov sistema izvaja lahko le osebje,
ki ima ustrezno kvalifikacije oziroma šola-
nja, tako osebje pa je za razpolago le pri
proizvajalcu kontrolnega sistema. Iz tega
sledi, da je izbira Siemens Westinghouse
kot izvajalca storitve edina smiselna in nas
zadovoljuje v vseh naših zahtevah.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dobava opreme in storitev je v
povezavi s specifičnimi inženirskimi storitva-
mi, specifičnimi in ustreznimi izkušnjami, zah-
tevki kvalitete in ustrezen strokovni kader.

Siemens Westinghouse razpolaga z zna-
njem in osebjem, ki izvaja te aktivnosti na
digitalnih elektro-hidravličnih sistemih, ka-
terih je proizvajalec Westinghouse. Glede
na reference, izkušnje in zahtevnost renor-
malizacije parametrov turbinskega nadzor-
nega sistema smo se odločili, da dela izve-
de osebje bivšega proizvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens Westinghouse Ser-
vice Company, 4400 Alafaya Trail, Orlan-
do, FL 32826-2399; USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. Podsistem za zajemanje podat-
kov za renormalizacijo karakteristik tur-
binskih ventilov,

2. Inženirske storitve analiz in izra-
čuna renormalizacije karakteristik ven-
tilov turbinskega digitalno-hidravličnega
sistema zaradi dviga moči Nuklearne
elektrarne Krško.

7. Pogodbena vrednost: 11,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-23267
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: dva javna raz-
pisa za izbiro izvajalca brez omejitev nista
uspela.

3. Datum izbire: 6. 3. 2000, na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): starost, garancija, število obrato-
valnih ur.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Balavto, d.o.o., Tovarniška
6, Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rabljen bager 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 19,981.689 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Ob-23267
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: dva javna raz-
pisa za izbiro izvajalca brez omejitev nista
uspela.

3. Datum izbire: 6. 3. 2000, na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): starost, garancija, število obrato-
valnih ur.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Balavto, d.o.o., Tovarniška
6, Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rabljen bager 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 19,981.689

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 3/00 Ob-23440
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: dva javna raz-
pisa za izbiro izvajalca brez omejitev nista
uspela.

3. Datum izbire: 18. 2. 2000, na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– gorivo za osebna vozila: cena, število
bencinskih servisov, plačilni pogoji,

– gorivo za tovorna vozila in delovne
stroje: cena, lokacija prevzema, plačilni po-
goji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava goriv.
7. Pogodbena vrednost: 104,805.800

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 3283 Ob-23503
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: strokovna
komisija za izvedbo javnega naročila, ki je
bila imenovana s sklepom št. 18 z dne 3.
3. 2000 je ugotovila, da je edini možni
dobavitelj blažilnikov s pripadajočimi deli
za izvedbo modifikacije št. 086-CC-L, ori-
ginalni proizvajalec in dobavitelj vseh bla-
žilnikov v elektrarni, ameriška firma
BASIC-PSA,INC.

Firma BASIC-PSA,INC. se je obvezala
dobaviti naročeno blago v zahtevanem do-
bavnem roku.

3. Datum izbire: 6. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: BASIC-PSA,INC. 124 Do-
nald Lane, Johnstown, Pa.15904 USA.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: blažilniki s pripadajočimi
deli.

7. Pogodbena vrednost: 7,570.308 SIT.
8., 9., 10., 11.

Nuklearna elektrarna  Krško, d.o.o.

Št. 3283 Ob-23504
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 33/a z dne 6. 3.
2000 je ugotovila, da je edini možni izvaja-
lec storitve nadzora zamenjave rotorjev glav-
nih napajalnih črpalk, proizvajalec in doba-
vitelj le-teh, ameriška firma Ingersoll-Dres-
ser Pump Company.

3. Datum izbire: 7. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ingersoll Dresser Pump
Company, 942 Memorial Parkway Phillis-
burgh, NJ 08865 USA.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nadzor zamenjave rotor-
jev glavnih napajalnih črpalk v remontu
2000.

7. Pogodbena vrednost: ca. 8,500.000
SIT.

8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna  Krško, d.o.o.
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-22971
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 10. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): za izvedbo javnega naročila
izdelava, izpis in prenos elektronskih pi-
sem, je usposobljen samo izbrani ponud-
nik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EPPS – elektronsko pismo
Pošte Slovenije.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va, izpis in prenos elektronskih pisem.

7. Pogodbena vrednost: 1,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,700.000 SIT.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Št. 187326 Ob-23056
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ce-

lje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet naročila je usposobljen
v celoti izvršiti edini možni izvajalec. Ima
dovolj strokovno usposobljenih kadrov, z us-
treznim znanjem in avtorstvom nad program-
sko opremo, ki je potrebna za realizacijo
izvedbe naročila, ustrezne reference in us-
trezen rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sysen, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vključitev CV Slovenj Gradec v DCV Ce-
lje v sistemu NEO 2000.

7. Pogodbena vrednost: 12,192.278 SIT.
8., 9., 10., 11.

Elektro Celje,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Celje

Št. 3283 Ob-23334
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po natančnem pregledu obsega
ter vsebine storitev, je strokovna komisija
ugotovila, da je za izvedbo javnega naročila
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, z ustrez-
nimi strokovnimi kadri in s pravicami intelek-
tualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: in-
ženirske storitve pri projektu zamenjave
uparjalnikov za leto 2000.

7. Pogodbena vrednost: 28,869.562 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 66305/00007/2000 Ob-23607
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalci so edini, ki so us-
posobljeni za izvedbo naročila glede na
kombinacijo standardov dejavnosti zdravi-
lišča in razpolagajo z zahtevanimi pogoji kva-
litete ter cene storitev in nastanitve.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, sklad-
no s standardi, po sprejemljivih cenah, te-
koče in v zahtevanem roku po prejetem bol-
niškem listu, izvajanje storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zdravilišče Atomske toplice,
Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek; Terme Ča-
tež d.d., Topliška cesta 35, Brežice; Topli-
ce Dobrna d.d. – Termalno zdravilišče, Do-
brna 50, Dobrna; Krka zdravilišča d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, Novo mesto (v ta sklop
sodijo Dolenjske toplice, Šmarješke toplice
in Strunjan); Zdravilišče Laško, Medicina in
turizem d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško,
Zdravilišče Moravske toplice d.d., Kranjče-
va 12, Moravske toplice, Hoteli Palace d.d.,
Obala 43, Portorož, Radenska – zdraviliš-
če, Podjetje za zdravstvo, turizem in go-
stinstvo Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje
12, Radenci, Zdravilišče Rogaška – Zdravs-
tvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, Rogaška Slati-
na, Naravno zdravilišče Topolšica d.d., To-
polšica 77, Topolšica in Unior d.d. – pro-
gram turizem, Terme Zreče, Cesta na Ro-
glo 15, Zreče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
zdraviliško in klimatsko zdravljenje voj-
nih invalidov, vojnih veteranov in žrtev
vojnega nasilja.

7. Pogodbena vrednost: ni določena za
vsakega izvajalca posebej, odvisna je od
potreb upravičencev po “vojnih zakonih”
ugotovljenih skladno s Pravilnikom o zdravi-
liškem in klimatskem zdravljenju (Uradni list
RS, št. 26/96).

Vrednost naročila za leto 2000 znaša
536.732.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

– cena namestitve in prehrane/dan (za
upravičence in spremljevalce) – 7.700 SIT,
5.400 SIT.

– cena točke zdravstvenih storitev –
383,91 SIT.

– cene za oskrbni dan na bolnišničnem
oddelku – 10.000 SIT, 18.320 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalci so izvajali zdraviliško in klimatsko
zdravljenje upravičencev po “vojnih zako-
nih” že v preteklih letih. Med posebne ugod-
nosti so se pri izbranih izvajalcih šteli tudi vsi
dotedanji izkazani korektni in dobri poslovni
odnosi s strani sodelavcev zgoraj navede-
nih zdravilišč do naročnika.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 109 Ob-23061
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Davorina Jenka Cer-
klje, Krvavaška cesta 4, 4207 Cerklje, tel.
064/42-60-10, faks 064/42-60-26.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Davo-
rina Jenka Cerklje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 4,925.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 3,470.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 1,795.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,655.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 76.800 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 114.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 245.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 900.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 1,370.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine

blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-

sto blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.

14,550.800 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda, št.
51500-603-30068 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 17. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Davorina Jen-
ka Cerklje, Krvavaška cesta 4, 4207 Cer-
klje, v zapečatenih kuvertah, na katerih je
napisan poleg naslovnika tudi na zadnji stra-
ni naslov ponudnika in na prvi strani poseb-
na oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 19. 4.
2000 ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole
Davorina Jenka Cerklje, Krvavaška cesta 4 v
Cerkljah.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo v postopku priznana
sposobnost ponudnika.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Davorin Jenko Cerklje

Št. 33/00 Ob-23067
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zma-
ge 1, 1410 Zagorje, tel. 0601/55-000,
faks 0601/64-616.

2. (a) Kraj dobave: ZD Zagorje, Cesta
zmage 1, 1410 Zagorje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laboratorijski material
skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila: do
7,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: čim prej – do-
ločeno bo v pogodbi z izbranim ponudnikom.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: ZD Zagorje, Cesta zmage
1, 1410 Zagorje, kontaktna oseba: Marija
Brglez, univ. dipl. inž. biokem., tel.
0601/55-000, faks 0601/64-616.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija se dvigne do 27. 3. 2000, po enodnev-
ni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo nakažite na ŽR št.
52720-603-40594.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ZD Zagorje – tajništvo, Ce-
sta zmage 1, 1410 Zagorje.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
10. 4. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi ZD
Zagorje, Cesta zmage 1, Zagorje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji oziroma merila iz raz-
pisne dokumentacije, in sicer: cena, plačil-
ni pogoji, rok dobave in reference.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dobijo se  na naslovu pod 1. točko oziro-
ma pri osebi, navedeni pod 4.(a) točko.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena, ker ni
potrebna.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 42 Ob-23070
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska
89, 1230 Domžale, tel. 061/719-180,
719-185, faks 061/719-180.

2. (a) Kraj dobave: javni zavodi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago:
I. Vrtec Domžale, Savska 3, 1230 Dom-

žale:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vred-

nosti ca. 7,315.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti

ca. 449.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v

vrednosti ca. 3,733.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v

vrednosti ca. 3,031.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vredno-

sti ca. 3,703.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 324.000

SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.

593.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago

v vrednosti ca. 3,089.000 SIT;
II. Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230

Domžale:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vred-

nosti ca. 8,500.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti

ca. 679.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v

vrednosti ca. 3,617.000 SIT,

4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 2,569.000 SIT,

5. skupina: sadje in zelenjava v vredno-
sti ca. 3,729.000 SIT,

6. skupina: jajca v vrednosti ca. 398.000
SIT,

7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
1,002.000 SIT,

8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 3,500.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
46,231.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 6. 2000 do 31. 5. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje
sposobnosti se dobi na naslovu: Skupnost
osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale,
tajništvo, vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Skupnosti osnovnih šol, v tajniš-
tvu, proti dokazilu o plačilu 5.000 SIT na
žiro račun Skupnosti osnovnih šol, št.
50120-603-55450.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 17. 4. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost osnovnih šol, Ljub-
ljanska 89, 1230 Domžale, v zapečatenih
kuvertah, na katerih je napisan poleg na-
slovnika tudi naslov ponudnika in posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis – pre-
hrambeno blago”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v Vrtcu Dom-
žale, Savska 3, 1230 Domžale, v sejni sobi,
v prvem nadstropju, dne 20. 4. 2000 ob
12. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo imeti
pooblastila za zastopanje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javna zavoda
bosta sklepala pogodbe s ponudniki, ki jim
bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena,
– zagotovljene količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas in drugi pogoji iz razpisne

dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo informacije o
naročilu na tel. 061/719-180, 719-185,
pri Majdi Zalokar, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

10.
Skupnost osnovnih šol Domžale

Št. 37/00 Ob-23269
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Preserje, Preserje 60,
1352 Preserje, tel. 061/631-028, faks
061/631-028.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pre-
serje.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah: mleko in mlečni izdelki, meso in
mesni izdelki, ribe in konz. ribe, olja, sadje
in zelenjava, sadni sokovi, žita in mlevski
izdelki, kruh in pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki, ostalo prehrambeno blago.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Preserje,
Preserje 60, 1352 Preserje (tajništvo šole).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 20. 3. 2000 do
31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.950 SIT na žiro račun Os-
novne šole Preserje, št.
50101-603-50108.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Preserje, Pre-
serje 60, 1352 Preserje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 4. 2000 ob 14. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, pogoje,
določene z razpisno dokumentacijo (rok do-
bave, rok plačila, odzivni čas, kontrola kvali-
tete, garancija banke) in ponujena cena za
skupino blaga.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena let-
na pogodba za dobavo posameznih skupin
blaga.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Preserje

Št. 91/00 Ob-23271
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Mornarček Piran, Ul. IX. korpu-
sa 40/a, 6330 Piran, tel. 066/67-10-100,
faks 066/67-10-101.

2. (a) Kraj dobave: Piran, Ulica IX. kor-
pusa 40/a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki –
1,514.000 SIT,

2. sveže meso – 4,200.000 SIT,
3. mesni izdelki – 1,350.000 SIT,
4. zmrznjene in konzervirane ribe –

314.000 SIT,
5. pekovsko pecivo – 70.000 SIT,
6. krompir – 240.000 SIT,
7. sveža zelenjava in suhe stročnice

– 1,171.000 SIT,
8. sadje in suho sadje – 1,320.000

SIT,
9. mlevski izdelki – 87.000 SIT,
10. testenine – 215.000 SIT,
11. kruh in slaščičarski izdelki –

1,100.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

2,571.000 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah

je ocenjena.

Orientacijska količina blaga je oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
14,152.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava 12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Mornarček Piran, Ul.
IX. korpusa 40/a, Piran – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 20. 3. do vključno 31. 3. 2000, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu vrtca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, na žiro račun št.
51410-603-31962 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delovnik od 8. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo vrtca najkasneje do vključno
7. 4. 2000 do 13. ure, ne glede na to, ali
bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Mornarček Piran, Ul.
IX. korpusa 40/a, 6330 Piran, z oznako
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za do-
bavo živil – za skupine živil:” (navedite sku-
pine živil, za katere oddajate ponudbo).

Na kuverti mora biti navedeno tudi ime in
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob
13. uri, na sedežu naročnika v Piranu, Ul.
IX. korpusa 40/a.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% artiklov in

najmanj 50% letne količine blaga v skupini,
za katero ponudnik odda ponudbo,

– plačilni rok – 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– najnižja končna cena,
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Vrtec Mornarček Piran

Št. 1/00-276 Ob-23310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Polzela, Polzela
18, 3313 Polzela, tel. 063/720-999, faks
063/720-023.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

A) živila in material za prehrano:
skupina 1 – sadje (A) – 2,106.000 SIT,
skupina 2 – sadje (B) – 496.000 SIT,
skupina 3 – kmetijski pridelki (A) –

2,390.000 SIT,

skupina 4 – kmetijski pridelki (B) –
726.000 SIT,

skupina 5 – konzervirana zelenjava –
136.000 SIT,

skupina 6 – zamrznjeni artikli –
1,420.000 SIT,

skupina 7 – kruh in pekovsko pecivo –
3,400.000 SIT,

skupina 8 – mlevski izdelki – 495.000
SIT,

skupina 9 – testenine – 195.000 SIT,
skupina 10 – sveže meso in drobovina –

7,800.000 SIT,
skupina 11 – perutninsko meso –

1,760.000 SIT,
skupina 12 – mesni izdelki – 5,190.000

SIT,
skupina 13 – mleko in mlečni izdelki –

9,465.000 SIT,
skupina 14 – jajca – 610.000 SIT,
skupina 15 – mineralne vode, sokovi,

alkoholne pijače – 1,407.000 SIT,
skupina 16 – čaji – 984.000 SIT,
skupina 17 – splošno prehrambeno bla-

go (A) – 4,220.000 SIT,
skupina 18 – splošno prehrambeno bla-

go (B) – 5,812.000 SIT;
B) kurilno olje – 12,169.000 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-

je za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: po sku-
pinah in podskupinah.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
60,781.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 6. 2000
do 31. 5. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 22. 3. 2000 do 7.
4. 2000, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31892 (na položnici nave-
dite svojo davčno številko). V znesku je upo-
števan DDV.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 20. 4. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom upokojencev Pol-
zela, Polzela 18, 3313 Polzela, z označ-
bo: “Ne odpiraj – Javni razpis – za nabavo
živil in materiala za prehrano in kurilnega
olja za potrebe Doma upokojencev Polze-
la, Polzela 18, 3313 Polzela” in z navedbo
številke objave javnega razpisa. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden točen na-
slov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2000 ob 8.30, v prostorih sejne
sobe Doma upokojencev Polzela, Polzela
18, 3313 Polzela.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
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8. Glavni pogoji, financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:

a) izpolnjevanje pogojev usposobljenosti
po 1.–4. točki drugega odstavka 40. člena
ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe),

– potrdila DURS o opravljanju dejavnosti
(za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

b) finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatke zadnje bilance stanja in uspe-
ha (potrdi DURS) za civilne osebe;

c) izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe). Oboje izda pristojna upravna
enota;

d) drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpisne

dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse (100%)

razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine, za katero se javlja na
razpis,

– izpolnjen obrazec za reference (da je
zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavo-
de, proračunske porabnike ali podjetja ozi-
roma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 45 dnevni plačilni
rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Dom
upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Pol-
zela – razloženo,

– izjavo, da bo dostavljal obdobno cenike,
– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 de-

lovni dan,
– izjavo, da bo na zahtevo naročnika

predložil vzorec blaga, izjavo, da ima orga-
nizirano službo za kontrolo kakovosti izdel-
kov oziroma mu kvaliteto kontrolira poob-
laščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% razpisane vrednosti posamez-
ne skupine, za katero se javlja na razpis,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval,

– izjavo, da v primeru urgentnega naro-
čila naročnika na dan naročila zagotovi zah-
tevano dodatno količino kruha in pekovske-
ga peciva ter da kruh, ki se ne porabi, prev-
zame in zamenja za ustrezno količino drob-
tin (velja samo za skupino kruh in pekovsko
pecivo).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

Merila, ki jih bo uporabljal naročnik za
izbiro najugodnejšega ponudnika za posa-
mezno skupino: je najnižja končna cena v
povezavi s kvaliteto.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane reference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 5. 2000.

Ponudba mora veljati do 31. 5. 2001.
9. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: dodatne informacije se dobijo na naslovu
naročnika, kontaktna oseba: Marinka Povše,
direktorica Doma upokojencev Polzela.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo sa-
mo pisna pojasnila o razpisanih vrstah in koli-
činah blaga od kontaktne osebe naročnika.

10.
Dom upokojencev Polzela

Št. 150/00 Ob-23342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
323-097.

2. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tekstilni izdelki, delovno
zaščitna obleka in zaščitna obutev po
naslednjih skupinah (specifikacija je priloga
razpisne dokumentacije):

1. tekstilni izdelki,
2. delovno zaščitna oblačila,
3. zaščitna obutev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. tekstilni izdelki – 20,000.000 SIT,
2. delovno zaščitna oblačila –

3,000.000 SIT,
3. zaščitna obutev – 2,200.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: eno leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba: Irena Kočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR št. 52100-603-30372, sklic
na št. 150-00.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
tajništvo Splošne bolnišnice.

Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj
– Ponudba”, s številko objave tega razpisa
in z navedbo predmeta naročila: “Tekstilni
izdelki, delovno zaščitna obleka in zaščitna
obutev”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na upravi
Splošne bolnišnice Novo mesto.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek redne likvidacije,

– da proti ponudniku ni bila izdana sod-
na odločba, ki bi kazala na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane obveznosti iz naslo-
va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakonom,

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti, v področje katere spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben in
– da ima zadostne proste tehnične

zmogljivosti.
Ponudnik mora zadostiti tudi drugim

zahtevanim pogojem iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno, kontaktna oseba: Marija
Puhek Španger, vodja nabave Splošne bol-
nišnice Novo mesto, faks 323-097.

10.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 604/2000 Ob-23270
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, telefon
061/17-70-600, faks 061/17-70-655.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cesta na
Bokalce 51 in Kopališka 10.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
100,400.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 5. 2000
do 30. 4. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14. ure po predhodnem naročilu
po faxu in po predložitvi potrjenega virmana
o plačani razpisni dokumentaciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT z virmanom na
žiro račun Doma starejših občanov Ljublja-
na Vič-Rudnik, številka 50101-603-50449.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
1125 Ljubljana - tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne
10. 4. 2000 ob 9. uri v dvorani Doma sta-
rejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta
na Bokalce 51.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo pri Malči Zibelnik, telefon
061/17-70-519 ali Matjažu Eržen, telefon
061/17-70-610.

10., 11.
Dom starejših občanov

Ljubljana Vič-Rudnik
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 039-166/2000 Ob-23279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, faks 062/681-947.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozne storitve v ok-
virni vrednosti 5,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Občina Duplek.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: do

31. 12. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, tajništvo, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek. Kontaktna oseba: Miha Glavič,
tel. 681-410.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000.

(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 28. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Duplek, tajništvo,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s
ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki
jim bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni, na dan določen za
predložitev ponudbe;

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, do dneva izda-
je potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni na dan določen za predložitev po-
nudbe;

5. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok od izdaje fakture.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. člneu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najugodnejša cena in stalna pripravlje-
nost za opravljanje storitev.

11.
Občina Duplek

Št. 039-166/00 Ob-23280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, faks 062/681-947.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strojne storitve v okvirni
vrednosti 5,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Občina Duplek.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: do

31. 12. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, tajništvo, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek. Kontaktna oseba: Miha Glavič,
tel. 681-410.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000.

(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 28. 3. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Duplek, tajništvo,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Duplek.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s
ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki
jim bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek ali postopek likvidacije,
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, na
dan določen za predložitev ponudbe;

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, do dneva izda-
je potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni na dan določen za predložitev po-
nudbe;

5. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok od izdaje fakture.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. člneu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najugodnejša cena in stalna pripravlje-
nost za opravljanje storitev.

11.
Občina Duplek

Javni razpisi

Cancellation

Ob-23546
The Municipality of Solčava hereby can-

cels the Invitation to Tender for the Sewage
System and Wastewater Treatment Solčava
which was published in the Official Gazette
of Republic of Slovenia, No.: 19/2000, pa-

ge 1630, announcement Ob-22277 (in the
Slovene language), announcement
Ob-22279 (in the English language).

Municipality of Solčava

Ob-23506
Republika Slovenija Ministrstvo za gos-

podarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, Trg osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na, objavljajo

razpise
v sklopu “Programa ukrepov za

prilagajanje slovenske tekstilne in
oblačilne industrije pogojem

notranjega trga EU«, za leto 2000
1. Namen in cilji
Osnova za razpise je »Program prilagaja-

nja slovenske tekstilne in oblačilne industri-
je pogojem notranjega trga EU 2000–
2003«, ki ga je sprejela Vlada RS na 140.
seji dne 23. decembra 1999. Program je
del politike pospeševanja podjetniškega raz-
voja in konkurenčnosti slovenske industrije
ter s tem vključen v strategijo pomoči pre-
delovalni industriji, ki jo je začrtala Vlada RS
s proračunom za leto 2000. Poseben pa-
nožni program je oblikovan zaradi struktur-
nih problemov panoge in specifičnih potreb
v procesu prilagajanja panoge zahtevam no-
tranjega trga EU.

Namen programa je ustvariti pogoje za
odpravljanje identificiranih strukturnih prob-
lemov panoge in pospešiti procese prilaga-
janja panoge zahtevam enotnega trga. Cilj
programa v letu 2000 je povečati sposob-
nost podjetij tekstilne in oblačilne industrije
na ključnih problemskih področjih – na po-
dročju trženja, tehnološke prenove in raz-
voja človeških virov.

2. Struktura programa ukrepov
Program zajema medsebojno povezane

ukrepe sodelujočih ministrstev na štirih po-
dročjih, ki so predmet javnih razpisov objav-
ljenih v skupnem programu ukrepov:

– Podprogram 1: Spodbujanje izdelčne
in tržne preusmeritve podjetij:

1. Javni razpis za spodbujanje iz-
delčne in tržne preusmeritve podjetij

2. Javni razpis za spodbujanje inter-
nacionalizacije podjetij

– Podprogram 2: Spodbujanje povezo-
vanja podjetij in razvoja skupne poslovne
infrastrukture:

1. Javni razpis za spodbujanje pove-
zovanja podjetij

2. Javni razpis za spodbujanje razvoja
skupne poslovne infrastrukture

– Podprogram 3: Spodbujanje tehnološ-
ke prenove podjetij:

1. Javni razpis za pomoč pri vzpostav-
ljanju razvojnih oddelkov v podjetjih

2. Javni razpis za subvencije plač no-
vo zaposlenim magistrom ali doktorjem zna-
nosti (razpis bo v toku leta 2000 objavilo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo)

3. Javni razpis za usposabljanje mladih
raziskovalcev (razpis bo v toku leta 2000 ob-
javilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo)

4. Javni razpis za zbiranje prijav za
pridobitev subvencij za razvojno-tehnološke
spodbude v gospodarstvu v letu 2000
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– Podprogram 4: Razvoj človeških virov
1. Javni razpis za spodbujanje investi-

cij v razvoj človeških virov
2. Javni razpis za spodbujanje zapol-

njevanja kadrovskih vrzeli
3. Javni razpis za sofinanciranje izo-

braževanja in usposabljanja zaposlenih
3. Ciljna skupina
Na razpise v sklopu programa ukrepov

se lahko prijavijo podjetja:
– ki po standardni klasifikaciji dejavnosti

sodijo v področje DB Proizvodnja tekstilij;
usnjenih oblačil; tekstilnih in krznenih izdel-
kov in podskupine dejavnosti DB 17 Pro-
izvodnja tekstilij, DB 18 Proizvodnja oblačil;
strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov,

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji.

Podjetja iz panoge za področja in ukre-
pe, zajete v tem programu ukrepov, ne mo-
rejo kandidirati na rednih razpisih v okviru
horizontalnih programov sodelujočih mini-
strstev.

4. Postopek prijave in pogoji sodelova-
nja

Program ukrepov zajema 9 razpisov, ki
jih objavljajo sodelujoča ministrstva za po-
samezne namene spodbud.

Podjetja se prijavljajo na posamezni raz-
pis v okviru programa ukrepov, za namene in
pod pogoji, določenimi v razpisu in razpisni
dokumentaciji za vsak posamezni razpis.

Zainteresirana podjetja morajo za sode-
lovanje na katerem koli razpisu iz programa
ukrepov oddati »Prijavo za sodelovanje v
programu ukrepov za prilagajanje sloven-
ske tekstilne in oblačilne industrije pogojem
notranjega trga EU, za leto 2000« in predlo-
žiti skupno dokumentacijo, ki zajema:

– osnovni podatki o podjetju (Razpisni
obrazec 1),

– povzetek strateškega načrta podjetja
(Razpisni obrazec 2),

– preglednico vseh razpisov v okviru pa-
keta ukrepov, na katere se podjetje prijavlja
v letu 2000 (Razpisni obrazec 3),

– registrski list iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,

– dokazilo pristojnega sodišča, da pred-
lagatelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaju ali likvidaciji, ki ni starejše od 90 dni,

– obrazec BON 1 in BON 2, ki ni starejši
od 30 dni,

– računovodske izkaze, bilanco stanja in
bilanco uspeha za leti 1998 in 1999.

Podrobna navodila za prijavo in pripravo
dokumentacije so v skupni razpisni doku-
mentaciji, ki je na voljo na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana in na internet naslovu:
http://www.mgd.si.

Skupna strokovna komisija sodelujočih
ministrstev bo ob ocenjevanju vlog za prido-
bitev subvencije za vsak posameznih razpis
upoštevala tudi naslednja merila:

1. Skupna merila na podlagi »Prijave za
sodelovanje v programu ukrepov za prilaga-
janje tekstilne in oblačilne industrije pogo-
jem notranjega trga EU, za leto 2000«

– utemeljitev vloge v strateškem načrtu
podjetja,

– utemeljenost posameznih vlaganj gle-
de na integralne razvojne programe in aktiv-
nosti podjetij na vseh zajetih področju,

– oceno finančnih, organizacijskih in ka-
drovskih sposobnosti podjetja za izvedbo
vseh predvidenih vlaganj.

2. Merila za pridobitev subvencij za vsak
posamezni razpis, ki so opredeljena v razpi-
su in razpisni dokumentaciji le-tega.

Podjetja morajo prijavo za sodelovanje v
programu ukrepov v skladu z navodili iz
skupne razpisne dokumentacije, oddati na
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, Ljubljana do 18. 4. 2000 (poštni
žig 17. 4. 2000 ali prinešene v vložišče
MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – Prijava
za sodelovanje«, z navedbo naslova »Pro-
gram ukrepov za prilagajanje slovenske tek-
stilne in oblačilne industrije pogojem notra-
njega trga EU, za leto 2000« in številko
objave razpisa v Uradnem listu RS na pred-
nji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, tel.
061/178-32-93, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Mateja Mešl, državna pod-
sekretarka, e-mail: mateja.mesl@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23507
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na
podlagi 73. člena pravilnika o postopkih za
izvrševanje Proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Pro-
grama za prilagajanje slovenske tekstilne in
oblačilne industrije pogojem notranjega tr-
ga EU 2000–2003 (sklep Vlade RS št.
317-10/99-3 (N),z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za spodbujanje izdelčne in tržne
preusmeritve podjetij v tekstilni

oblačilni industriji
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: je sofinanciranje
dela stroškov podjetij pri vstopanju na no-
ve trge in konkurenčnejšemu nastopanju
na obstoječih mednarodnih trgih. Prora-
čunski uporabnik želi s tem prispevati k
izboljšanju konkurenčne sposobnosti slo-
venskih podjetij iz tekstilne in oblačilne in-
dustrije, preko spodbujanja vlaganj podje-
tij v razvoj produktov in lastnih blagovnih
znamk ter krepitev tržne funkcije v podjet-
jih. Konkretni cilj je zmanjšanje odvisnosti
slovenskih podjetij iz tekstilne in oblačilne
industrije od dodelavnih poslov in poveča-
nje tistega dela poslovanja, ki z lastno bla-
govno znamko dviga poslovno uspešnost
in neodvisnost podjetja.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. izdelavo tržnih raziskav na ciljnih
trgih,

2.2. pripravo programov strateškega po-
zicioniranja podjetij,

2.3. razvoj in uveljavljanje lastnih blagov-
nih znamk,

2.4. nastopanje na izbranih sejmih v tuji-
ni,

2.5. pripravo programov prilagajanja
podjetij za poslovanje na enotnem trgu EU.

Posamezno podjetje sme kandidirati za
sofinanciranje enega projekta v okviru po-
sameznega predmeta sofinanciranja
(tč. 2. 1. do 2. 5.).

3. Pogoji za sodelovanje: Na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18 – Proi-
zvodnja oblačil, strojenje in dodava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske tekstilne in oblačilne in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov:
Proračunski uporabnik bo pri izboru vlog

upošteval:
– skladnost s strateškimi usmeritvami

podjetja,
– obstoječa in predvidena vlaganja pod-

jetja za posamezne trženjske aktivnosti,
– obstoječe kadrovske in organizacijske

sposobnosti podjetja ter predvidena vlaga-
nja podjetja v kadrovski in organizacijski po-
tencial,

– poslovno utemeljenost in transparent-
nost projekta.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programa znaša 150,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370, Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega projekta bo od-
visna od izpolnjevanja meril iz 4. točke raz-
pisa, vendar ne bo mogla preseči 50% vred-
nosti posameznega projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo pro-
jekti dokončani in bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov (s predložitvijo računov za
posamezne namene) posredovan proračun-
skemu uporabniku najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključ-
no 18. aprila 2000 (velja poštni žig do
vključno 17. 4. 2000 ali oddaja v vložišče
MGD, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do
18. 4. 2000 do 12. ure) v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«,
z navedbo naslova »izdelčna in tržna preu-
smeritev podjetij v tekstilni in oblačilni indu-
striji« in številko objave razpisa v Uradnem
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listu RS na prednji ter polnim naslovom po-
šiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu ministrstva:
http://www.mgd.si, oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti. Dodat-
ne informacije so na voljo na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-32-50, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Gorazd
Jenko, svetovalec vlade, e-mail: Go-
razd.Jenko@gov.si, vsak delovni dan od 9.
do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23508
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje Proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske tekstilne in obla-
čilne industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (sklep Vlade RS št.
317-10/99-3 (N) z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za spodbujanje internacionalizacije

podjetij v tekstilni in oblačilni industriji
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: je sofinanciranje de-
la stroškov podjetij pri vzpostavljanju stra-
teških partnerstev z namenom povečevanja
konkurenčne sposobnosti podjetij na med-
narodnih trgih. Uporabnik želi spodbuditi
vlaganja resursov podjetij v vzpostavljanje
dolgoročnejših strateških povezav in naložb
v tujini.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. pridobivanje strateških partnerjev,
izdelavo pred-študij in/ali investicijskih pro-
gramov za vzpostavljanje proizvodnih in trž-
nih povezav podjetij v tujini,

2.2. izhodne investicije; izdelavo
pred-študij in/ali investicijskih programov za
naložbe slovenskih podjetij v tujini.

Posamezno podjetje sme kandidirati za
sofinanciranje enega projekta v okviru po-
sameznega predmeta sofinanciranja (tč. 2.
1., 2. 2.).

3. Pogoji za sodelovanje: Na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18 – Proi-
zvodnja oblačil; strojenje in dodava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-

gajanje slovenske tekstilne in oblačilne in-
dustrije pogojem notranjega trga EU za leto
2000;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena pod-
jetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinancirana
iz drugih sredstev državnega proračuna.

4. Merila za izbiro projektov: proračun-
ski uporabnik bo pri izboru vlog upošteval:

– skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja,

– predhodno analizo konkurenčnosti in
absorpcijske sposobnosti ciljnih trgov s pov-
zetkom,

– poslovno utemeljenost in transparent-
nost projekta.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programa znaša 50,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370, Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega projekta bo od-
visna od izpolnjevanja meril iz 4. točke raz-
pisa, vendar ne bo mogla preseči 50% vred-
nosti posameznega projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za stroš-
ke projektov po namenih, če bodo projekti
dokončani in bo zaključno poročilo ter obra-
čun stroškov (s predložitvijo računov za po-
samezne namene) posredovan proračunske-
mu uporabniku najkasneje do 15. 11. 2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključ-
no 18. aprila 2000 (velja poštni žig do
vključno 17. 4. 2000 ali oddaja v vložišče
MGD, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do
18. 4. 2000 do 12. ure) v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«,
z navedbo naslova »internacionalizacija pod-
jetij v tekstilni in oblačilni industriji« in števil-
ko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pra-
vočasno, komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu ministrstva:
http://www.mgd.si, oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti. Dodat-
ne informacije so na voljo na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel.061/178-32-50, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Gorazd
Jenko, svetovalec Vlade, e-mail: Go-
razd.Jenko@gov.si, vsak delovni dan od 9.
do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23509
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 13/2000)
in na podlagi Programa za prilagajanje slo-
venske tekstilne in oblačilne industrije po-
gojem notranjega trga EU 2000–2003 (Sk-
lep Vlade RS št. 317-10/99-3 (N), z dne
23. 12. 1999 )

javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij

tekstilne in oblačilne industrije
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor projektov povezovanja podjetij tekstil-
ne in oblačilne industrije.

Cilj projekta je spodbuditev povezova-
nja podjetij, vzpostavljanja tako vertikalnih
kot horizontalnih mrež med proizvajalci in
skupne razvojne infrastrukture, kar bo pris-
pevalo k:

– premagovanju omejitev obsega veliko-
sti malih in srednjih proizvajalcev za pove-
čevanje konkurenčne sposobnosti in nastop
na mednarodnih trgih,

– povečevanju vlaganj v tehnološki raz-
voj, razvoj znanja in produktov in

– razreševanju problemov predimenzio-
niranosti proizvodnje in prezaposlovanja de-
lavcev

Namen razpisa je sofinanciranje stroš-
kov podjetij pri:

– pripravi načrtov povezovanja podjetij
za vertikalno in horizontalno povezovanje ter
specializacije v proizvodnih verigah,

– pripravi načrtov za dopolnjevanje po-
nudbe in skupne tržne nastope,

– izvajanju skupnih tržnih nastopov.
3. Pogoji za sodelovanje: Na razpis se

lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po stan-

dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine: DB 17 – Proi-
zvodnja tekstilij in DB 18 – Proizvodnja ob-
lačil, strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v skupni »Prijavi za
sodelovanje podjetij v Programu ukrepov za
prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne
industrije pogojem notranjega trga EU, za
leto 2000«;

– ki predložijo dokazilo o doseženem do-
govoru o medsebojnem sodelovanju vsaj
dveh podjetij;

– ki so določila nosilno podjetje, ki bo
pogodbeni partner z Ministrstvom za gos-
podarske dejavnosti;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: Uporabnik
bo pri izboru vlog upošteval:

– utemeljitev predvidenih učinkov pove-
zovanja podjetij,
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– jasnost in prepričljivost ciljev in predvi-
denih rezultatov povezovanja podjetij,

– transparentnost finančne konstrukcije
projekta,

– predvideno organizacijsko strukturo za
izvedbo projekta.

Predlagane projekte ocenjuje strokov-
na komisija, ki jo sestavljajo strokovni so-
delavci Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Ministrstva za znanost in tehnologijo
in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovrat-
nih sredstev, ki bodo na razpolago za sofi-
nanciranje programov znaša 40,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko po-
stavko 6370 Proračuna RS za leto 2000.
Višina sofinanciranja posameznega projek-
ta bo odvisna od izpolnjevanja meril in ne
bo mogla preseči 50% vrednosti stroškov
projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo pro-
jekti dokončani in bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov (s predložitvijo računov za
posamezne namene) posredovan proračun-
skemu uporabniku najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene
v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »sofi-
nanciranje povezovanja podjetij tekstilne in
oblačilne industrije« in številko objave razpi-
sa v Uradnem listu RS na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosil-
cem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-36-20, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Franci Simon, svetovalec
vlade, e-mail: Franci.Simon@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23510
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 13/2000)
in na podlagi Programa za prilagajanje slo-
venske tekstilne in oblačilne industrije po-
gojem notranjega trga EU 2000–2003 (Sk-
lep Vlade RS št. 317-10/99-3 (N), z dne
23. 12. 1999)

javni razpis
za spodbujanje razvoja skupne
poslovne infrastrukture podjetij
tekstilne in oblačilne industrije

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: Predmet razpisa je
izbor projektov spodbujanja razvoja skupne
poslovne infrastrukture podjetij tekstilne in
oblačilne industrije.

Cilj projekta je podpora obstoječim ini-
ciativam za povezovanje podjetij na področ-
ju trženja, razvoja produktov in izobraževa-
nja kadrov, kar bo prispevalo k:

– racionalizaciji stroškov in optimalni izra-
bi kadrovskih in drugih potencialov podjetij,

– hitrejšemu prenosu znanja in rezulta-
tov raziskovalnega dela v prakso.

Uporabnik bo podjetjem sofinanciral:
– fiksne stroške dela v prvih dveh letih

delovanja skupne razvojne enote, do višine
35%,

– stroške priprave načrta skupnih raz-
vojnih in tehnoloških projektov za obdobje
2000 – 2004, do višine 50%,

– stroške izvajanja dogovorjenih skup-
nih razvojnih projektov v letu 2000, do viši-
ne 50%.

3. Pogoji za sodelovanje: Na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine: DB 17 – Proi-
zvodnja tekstilij in DB 18 – Proizvodnja ob-
lačil, strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki predložijo sklep o ustanovitvi skup-
ne razvojne enote ali pismo o nameri o usta-
novitvi skupne razvojne enote v letu 2000;

– ki so predložila ponudbo v standardizi-
rani obliki, kot je določena v razpisni doku-
mentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: Uporab-
nik bo pri izboru vlog upošteval naslednja
merila:

– utemeljitev predvidenih učinkov pove-
zovanja podjetij,

– poslovna utemeljenost in transparent-
nost projekta oziroma poslovnega načrta,

– predvidena kadrovska in organizacij-
ska struktura za izvedbo projekta,

– predlagane projekte ocenjuje strokov-
na komisija, ki jo sestavljajo strokovni sode-
lavci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programov znaša 60,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 Proračuna RS za leto 2000. Višina

sofinanciranja posameznega projekta bo od-
visna od izpolnjevanja meril iz 4. točke raz-
pisa, vendar ne bo mogla preseči 50% vred-
nosti projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za stroš-
ke projektov po namenih, če bodo projekti
dokončani in bo zaključno poročilo ter obra-
čun stroškov (s predložitvijo računov za po-
samezne namene) posredovan proračunske-
mu uporabniku najkasneje do 15. 11. 2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga, v
skladu s prejetimi navodili iz razpisne doku-
mentacije, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4. 2000,
(poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene v vložiš-
če MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova »sofinanciranje
povezovanja podjetij tekstilne in oblačilne in-
dustrije« in številko objave razpisa v Urad-
nem listu RS na prednji ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-36-20, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Franci Simon, svetovalec
vlade, e-mail: Franci.Simon@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23513
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanja proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske tekstilne in obla-
čilne industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (Sklep Vlade RS 317-10/99-3
(N) z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za pomoč pri vzpostavljanju razvojnih

oddelkov v podjetjih tekstilne in
oblačilne industrije

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: Predmet razpisa je
izbor in sofinanciranje projektov za vzpostav-
ljanje razvojnih oddelkov v podjetjih sloven-
ske tekstilne in oblačilne industrije. Ukrep je
usmerjen k povečanju razvojno-tehnološke
sposobnosti podjetij iz panoge.

Uporabnik bo podjetjem sofinanciral
stroške za:

1. izdelavo pregleda tehnološke
opremljenosti podjetja in izdelavo načrta za
vzpostavitev razvojnega oddelka v prihod-
nosti oziroma



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 24 / 17. 3. 2000 / Stran 2159

2. vzpostavitev in začetno delovanje
lastnega razvojnega oddelka v letih 2000 –
2001.

Posamezno podjetje se lahko prijavi sa-
mo na eno izmed obeh točk razpisa.

3. Pogoji za sodelovanje: Na razpisu se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v skupino DB
17 – Proizvodnja tekstilij in DB18 – Pro-
izvodnja oblačil; strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske tekstilne in oblačilne in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki so bila za isti namen že sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

Podjetja, ki se prijavljajo na razpis za
izdelavo pregleda tehnološke opremljenosti
v podjetju in izdelavo načrta za vzpostavitev
lastnega razvojnega oddelka v prihodnosti,
morajo v projekt vključiti zunanjo svetovalno
organizacijo in priložiti ustrezna dokazila.

Podjetja, ki se prijavljajo na razpis za
vzpostavitev razvojnega oddelka, morajo
predložiti načrt vzpostavitve in delovanja raz-
vojne enote.

Na razpisu lahko sodelujejo samo pod-
jetja, ki v letu 2000 na novo ustanavljajo
svojo razvojno enoto, v skladu s pravilnikom
o merilih za ocenjevanje kakovosti razisko-
valne dejavnosti in o evidencah ter sprem-
ljanju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
65/94, 1/98 in 35/98) in Pravilnikom o
uporabi kvantitativnih kriterijev za razvršča-
nje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in
razvojne nazive (Ur. l. RS, št. 75/93 in
35/98).

4. Merila za izbor: uporabnik bo pri izbo-
ru upošteval naslednja merila:

– skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja, in utemeljenost razvojnega projek-
ta;

– dosedanja in predvidena vlaganja v raz-
voj in raziskave;

– organizacijske in kadrovske sposob-
nosti podjetja na področju razvoja.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Višina sredstev in roki za porabo sred-
stev: Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago za sofinanciranje stroškov izdela-
ve projektov pregleda tehnološke opremlje-
nosti podjetij in vzpostavljanja lastnih razvoj-
nih oddelkov v podjetjih v letu 2000 je
40,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
računsko postavko 6370. Ministrstvo bo so-
financiralo stroške posameznih projektov do
višine 50% celotne vrednosti posameznega
projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za

stroške projektov po namenih, če bodo pro-
jekti dokončani in bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov (s predložitvijo računov za
posamezne namene) posredovan proračun-
skemu uporabniku najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene
v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »Vzpo-
stavljanje razvojnih oddelkov v podjetjih tek-
stilne in oblačilne industrije« in številko ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-32-68, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Peter Šmitek, svetovalec
ministra, e-mail: Peter.Smitek@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 11/2000 Ob-23519
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: MZT) na podlagi 27.člena za-
kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91-I), 18. člena pravilnika o vzpod-
bujanju tehnološkega razvoja (Ur. l. RS, št.
37/94, 39/98 in 61/98) in pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2000) or-
ganizira izvajanje Programa spodbujanja
tehnološkega razvoja Slovenije ter zato ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje prijav za pridobitev

subvencij za razvojno tehnološke
spodbude v gospodarstvu v letu 2000

– za tekstilno in oblačilno industrijo
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je subvencioniranje
dela raziskovalno-razvojnih (RR) faz projek-
tov, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izbolj-
šavo že obstoječih materialov, naprav, si-
stemov in metod, vključno s fazo oblikova-
nja izdelkov, pripravo prototipov, procesov
in storitev v gospodarskih organizacijah tek-
stilne dejavnosti, ki z uvajanjem novega zna-
nja želijo izboljšati svoj gospodarski položaj
in se lahko realizirajo v enem od naslednjih
primerov:

2.1. Do 50% vseh stroškov RR faz(e)
skupnega projekta oziroma programa, ki ga
skupaj izvaja več gospodarskih organizacij.
Udeležba posameznih gospodarskih orga-
nizacij v projektu oziroma programu mora
biti razvidna iz poslovnih načrtov in sklenje-
nega sporazuma o medsebojnem sodelo-
vanju gospodarskih organizacij na skupnem
projektu oziroma programu, ki upošteva 7.
člen zakona o varstvu konkurence (Ur. l.
RS, št. 18/93 in 56/99) ter sklenjenih po-
godb o izvajanju RR faz(e) projektov(a) med
gospodarskimi organizacijami in izvajalci. V
sporazumu o medsebojnem sodelovanju
mora biti določena nosilna gospodarska or-
ganizacija, ki nastopa kot prijavitelj projekta
oziroma programa in vse raziskovalno-raz-
vojne organizacije, ki bodo izvajale RR fazo
projekta oziroma programa.

2.2. Do 50% vseh stroškov RR faze pro-
jekta, če jo izvaja zunanja ali mešana izvajal-
ska skupina, v kateri so lahko do polovice ur
udeleženi raziskovalci-razvijalci, zaposleni v
razvojnih oziroma raziskovalnih enotah orga-
nizacije, ki vlaga v projekt, za preostale. ure
pa raziskovalci iz zunanjih raziskovalnih orga-
nizacij.

2.3. Do 25% vseh stroškov RR faze pro-
jekta, če jo izvaja skupina razvijalcev, ki jo
sestavljajo pretežno razvijalci iz enote v sklo-
pu prijavitvene organizacije ali raziskovalci s
statusom zasebnega raziskovalca.

3. Pogoji
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje proizvodne ali storitvene dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji.

3.2. Odgovorni vodja RR faze projekta
mora izpolnjevati zakonsko opredeljene po-
goje za nosilca raziskovalno-razvojnega pro-
jekta po 29. oziroma 30. členu zakona o
raziskovalni dejavnosti.

3.3. Člani izvajalske skupine RR faze
projekta so poleg raziskovalcev, ki opravlja-
jo svoje delo v raziskovalnih organizacijah,
tudi razvijalci iz razvojnih enot v gospodar-
skih organizacijah, ki so vpisane v evidenco
raziskovalnih organizacij pri MZT in zasebni
raziskovalci, če so vpisani v register zaseb-
nih raziskovalcev pri MZT. Za člane izvajal-
ske skupine RR faze projekta se smatrajo
tisti raziskovalci ali razvijalci, ki so vpisani v
evidenco raziskovalcev, strokovnih in teh-
ničnih sodelavcev pri MZT.

3.4. Gospodarske organizacije oziroma
njihove RR enote, katerim je bilo odbreno
subvencioniranje RR faze projekta, morajo
ob podpisu pogodbe z MZT, zaradi možnosti
spremljanja izvajanja RR faze projekta, pred-
ložiti dokument o odprtju stroškovnega me-
sta.

3.5. Gospodarska organizacija mora biti
likvidno sposobna.

3.6. Gospodarska organizacija mora dati
izjavo, da bo izvedla RR fazo projekta sama,
če ji ne bo uspelo pridobiti sredstev po tem
razpisu.

4. Čas trajanja projektov:
– RR faze projektov oziroma programov

pod 1.1. lahko trajajo praviloma do dve leti,
– projekti pod 1.2. in 1.3. lahko trajajo

največ do dve leti.
5. Merila
Pri odločanju o izboru projektov, ki jih bo

subvencioniral MZT, bo v presoji poleg meril
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navedenih v pravilniku o vzpodbujanju tehno-
loškega razvoja tudi:

a) Možnosti tehnološke realizacije in us-
pešnega trženja izdelka ali storitve projekta.

b) Načrtovana stopnja donosnosti projek-
ta (dodana vrednost, dobiček, prag rentabil-
nosti).

c) Stopnja tehnološke zahtevnosti proi-
zvodnje in proizvoda.

d) Ekološka in energetska sprejemljivost
projekta.

e) Strokovna usposobljenost izvajalske
skupine.

6. Subvencioniranje se začne v letu
2000, in sicer po opravljenem ocenjeval-
nem postopku, sprejetem sklepu ministra o
subvencioniranju projekta in po sklenitvi po-
godbe.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je do 160 mio SIT.

8. Prijava mora vsebovati poleg popolno
izpolnjenega prijavnega obrazca TSG_00 še
vse priloge, ki so navedene v razpisni doku-
mentaciji (navodila za pripravo predloga za
izvedbo RR faze projekta).

9. Razpisno dokumentacijo prijavitelji dvi-
gujejo v času trajanja razpisa vsak dan od 7.
do 17. ure na recepciji MZT (vratar), Trg OF
13, Ljubljana.

10. Razpis je odprt 30 dni od dneva ob-
jave v Uradnem listu. Pisne vloge z oznako:
Ne odpiraj, prijava na razpis – subvencije za
tehnološke spodbude in naslovom pošilja-
telja, morajo prijavitelji oddati v zaprtih ovoj-
nicah ne glede na način dostave v glavni
pisarni Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo, Trg OF 13, Ljubljana najkasneje do 15.
ure zadnjega dne veljavnosti razpisa.

11. Prijave bo po preteku tega roka odpi-
rala komisija za odpiranje vlog. Nepravoča-
snih in nepravilno opremljenih predlogov ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjeni po-
nudnikom.

12. Komisijsko odpiranje prijav bo dne
20. 4. 2000 v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

13. Vse sprejete prijave bodo ocenjene
po metodologiji za ocenjevanje RR faz pro-
jektov tehnološkega razvoja. Končna ocena
je rezultat ocen ekonomskih kazalcev in teh-
nološke vrednosti projekta.

14. O končnem izboru predlogov za sub-
vencioniranje RR faz projektov bodo vlagate-
lji obveščeni v roku 8 dni po sprejetju sklepa
ministra.

15. Subvencioniranje RR faz projektov
bo Ministrstvo izvajalo (v kvartalnih obrokih)
na podlagi podpisanih pogodb in zahtevkov
za izplačilo subvencije (posebni obrazec),
ki jih izpolnijo prejemniki subvencije in jim
priložijo finančni dokument, iz katerega je
razvidno, da so tudi sami že izplačali izvajal-
cu RR faze ustrezna sredstva ter fazno po-
ročilo. Le pod tem pogojem bo Ministrstvo
izplačevalo pogodbena sredstva in to narav-
nost izvajalcem.

Ta razpis je namenjen subvencioniranju
raziskovalno razvojne faze projektov oziro-
ma programov tehnološkega razvoja tekstil-
ne in oblačilne industrije, ki je le vzpodbuda
tehnološkega razvoja gospodarstva in ne za-
gotavlja subvencioniranje ali kreditiranje ce-
lotnega projekta. Za zagotavljanje sredstev,
potrebnih za izvedbo celotnega projekta pa
lahko kandidirate pri drugih ministrstvih, ki s

svojimi razpisi dopolnjujejo subvencionira-
nje takega projekta. Podrobnejše informa-
cije dobite po telefonu 061/178-46-17
(Križman).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-23521
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00),
pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politi-
ke zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 57/99) v
skladu s Programom prilagajanja Slovenske
tekstilne in oblačilne industrije pogojem no-
tranjega trga Evropske zveze 2000–2003,
sprejetim na Vladi RS dne 23. decembra
objavljata Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve in Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

javni razpis
za spodbujanje investicij v razvoj

človeških virov v podjetjih industrije
tekstilne in oblačilne industrije (IČV TO

2000)
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana (v nadaljevanju zavod).

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki državne pomoči: pred-
met tega razpisa je dodelitev sredstev za
spodbujanje investicij v razvoj človeških vi-
rov v podjetjih tekstilne in oblačilne industri-
je in s tem zagotoviti vzpostavljanje in zago-
tavljanje pogojev za prilagajanje podjetij in
zaposlenih spremembam v okolju.

Podjetjem iz tekstilne in oblačilne indu-
strije se lahko dodelijo sredstva v obliki:

2.1. financiranja izvedbe strateške de-
lavnice,

2.2. financiranja izvedbe delavnice za
kreiranje strategije razvoja človeških virov,

2.3. sofinanciranja izpopolnjevanja ključ-
nih kadrov za vodenje poslovnih funkcij,

2.4. vzpostavitve sistema stalnega uspo-
sabljanja zaposlenih s sofinanciranjem izpo-
polnjevanja notranjih trenerjev,

2.5. spodbujanja uvajanja podjetniških
oziroma individualnih varčevalnih shem za
spodbujanje stalnega izpopolnjevanja in izo-
braževanja zaposlenih,

2.6. sofinaciranja stroškov uvajanja sre-
dišč za samostojno učenje v podjetjih.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po stan-

dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine: DB 17 – Proi-
zvodnja tekstilov in DB 18 – Proizvodnja
oblačil, strojenje in dodelava krzna; Proi-
zvodnja krznenih izdelkov,

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji,

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določena v skupni prijavi za
sodelovanje podjetij v Programu ukrepov za
prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne
industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003.

Prijavitelji morajo zagotoviti število zapo-
slenih, predvideno v prikazu števila zapo-
slenih, ki bo sestavni del pogodbe.

Vsi prijavitelji, ki bodo izbrani, bodo mo-
rali pred podpisom pogodbe dostaviti potr-
dilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje o
številu zaposlenih.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki so bila za isti namen sofinancira-
na iz drugih sredstev državnega proračuna
v letih 1999 in 2000.

Zavod bo pri izboru vlog upošteval na-
slednja merila:

 · skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja,

 · ocena kvalitete programa delavnice,
 · stroškovna sprejemljivost,
 · ustreznost predvidenih udeležencev

delavnic,
 · ustreznost programov izpopolnjevanja

in izobraževanja,
 · ustreznost predvidenih udeležencev iz-

popolnjevanja in izobraževanja in načina iz-
bora udeležencev,

 · ustreznost načina zagotavljanja sred-
stev s strani podjetja in zaposlenih,

 · ustreznost plana porabe sredstev,
 · ustreznost vodje središča,
 · jasnost in prepričljivost ciljev.
Kriteriji in merila, ki jih bo upoštevala

strokovna komisija kot tudi zahtevana stan-
dardizacija ponudb, je določena v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpi-
sa in prijave za sodelovanje podjetij v Pro-
gramu ukrepov za prilagajanje slovenske
tekstilne in oblačilne industrije pogojem no-
tranjega trga EU 2000–2003.

Predlagane projekte bo na podlagi meril
ocenila strokovna komisija Zavoda in ocene
posredovala v mnenje strokovni komisiji, ki
jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo in Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.

3. Okvirna višina sredstev
Višina sredstev, ki se na podlagi tega

razpisa dodeljuje, znaša 240,000.000 SIT
in se pokriva iz proračunske postavke 5904
Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in inve-
sticije v razvoj človeških virov.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedje dodeljeva-
nja sredstev: izbranim podjetjem bodo do-
deljena nepovratna sredstva na podlagi iz-
vedenih dokumentiranih aktivnosti, podanih
najkasneje do 15. 11. 2000, in sicer v ob-
dobju 30 dni od podpisa pogodbe pa do
zaključka izplačevanja sredstev iz proraču-
na za leto 2000.

5. Rok do katerega morajo biti predlo-
žene vloge: vloge morajo prispeti na naslov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana. najpozneje do
18. 4. 2000 do 12. ure. Vloge se oddajo
osebno v vložišče, klet (soba 04) ali po
pošti. Vloge, ki bodo poslane s pošto, mo-
rajo biti oddane priporočeno ali s povratni-
co.

Iz obravnave bodo izločene vloge, ki bo-
do prispele po preteku roka iz prve alineje
te točke.

Upoštevane bodo le vloge, ki bodo od-
dane v zaprti ter nalepljen Obrazec k oddaji
vloge ali napisana vsebina iz obrazca (ime in
naslov prijavitelja ter jasno označeno: Ne
odpiraj – prijava na javni razpis (IČV TO
2000).
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6. Datum odpiranja vlog: odpiranje pri-
jav bo dne 19. 4. 2000, odpiranje vlog ne
bo javno.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpoz-
neje petinštirideset dni od odpiranja prijav.

8. Kraj in čas za dvig razpisne dokumen-
tacije: razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo v vložišču Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje in na spletni stra-
ni www.ess.gov.si vsak delovni dan zavoda
med 9. in 12. uro.

Interesenti dobijo vse potrebne informa-
cije v zvezi z razpisom na zavodu vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro. Kontaktni osebi
sta Boris Kunilo in Janez Tomšič, tel.
061/17-69-960.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-23517
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske tekstilne in obla-
čilne industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (Sklep Vlade RS št.
317-10/99-3 (N), z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za spodbujanje zapolnjevanja

kadrovskih vrzeli v podjetjih v tekstilni
in oblačilni industriji

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: je sofinanciranje de-
la stroškov za novo zaposlovanje strokov-
njakov na ključnih področjih.

Cilj je spodbujanje zaposlovanja strokov-
njakov na področju razvoja produktov, trže-
nja, vodenja kadrovske funkcije in drugih
ključnih področjih v skladu s strateškimi us-
meritvami razvoja podjetja.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. zaposlovanje novih strokovnjakov za
polni delovni čas,

2.2. projektno zaposlovanje strokovnja-
kov za 1/3 delovnega časa.

3. Pogoji za sodelovanje: Na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila ponudbo v standardizi-
rani obliki, kot je določena v razpisni doku-
mentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-

cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: Naročnik
bo pri izboru vlog upošteval:

– skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja,

– predvidene aktivnosti in vlaganja pod-
jetja na področju na katerem je predvidena
nova zaposlitev,

– dosedanja vlaganja v razvoj človeških
virov.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programov znaša 50,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja
meril iz 4. točke razpisa, vendar ne bo mo-
gla preseči 50% bruto plače delavca oziro-
ma max 3,000.000 SIT za leto zaposlitve.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva na
podlagi dokazil o zaposlitvi in obračuna
stroškov (plačilna lista), ki morajo biti poda-
na najkasneje do 15. 11. 2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene
v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »sofi-
nanciranje zapolnjevanja kadrovskih vrzeli
podjetjem v tekstilni in oblačilni industriji« in
številko objave razpisa v Uradnem listu RS
na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-32-67, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Simona Hočevar, e-mail:
Simona.Hocevar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23515
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske tekstilne in obla-
čilne industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (Sklep Vlade RS št.
317-10/99-3 (N), z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja in

usposabljanja zaposlenih v tekstilni in
oblačilni industriji

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: je sofinanciranje de-
la stroškov, ki jih imajo slovenska podjetja z
izobraževanjem in usposabljanjem zaposle-
nih za izvajanje razvojnih projektov podjetja.

Cilj je spodbuditi podjetja k ciljno usmer-
jenemu in sistematičnemu usposabljanju za-
poslenih na vseh nivojih v podporo realiza-
ciji razvojnih projektov na področju razvoja
produktov, tehnološkega razvoja, poveče-
vanja produktivnosti, uvajanja fleksibilnih ob-
lik organizacije dela in drugo.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. udeležbo zaposlenih na mednarod-
nih konferencah ali seminarjih,

2.2. udeležbo zaposlenih na specializi-
ranih programih usposabljanja v Sloveniji in
tujini,

2.3. praktično usposabljanje zaposlenih
v podjetjih v tujini.

3. Pogoji za sodelovanje: Na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila ponudbo v standardizi-
rani obliki, kot je določena v razpisni doku-
mentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: Uporabnik
bo pri izboru vlog upošteval:

– skladnost s strateškimi usmeritvami pod-
jetja, in utemeljenost razvojnega projekta;

– predhodne aktivnosti in vlaganja v izo-
braževanje in razvoj človeških virov;

– vsebinsko in finančno utemeljenost
predlaganega programa usposabljanja.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programov znaša 50,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega izobraževanja
oziroma usposabljanja bo odvisna od izpol-
njevanja meril in ne bo mogla preseči 50%
vrednosti izobraževanja oziroma usposab-
ljanja.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
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stroške izobraževanja oziroma usposablja-
nja po namenih, če bodo izobraževanja ozi-
roma usposabljanja uspešno dokončana in
bosta zaključno poročilo in obračun stroš-
kov (s predložitvijo računov za posamezne
namene) podana najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene
v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »sofi-
nanciranje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih v tekstilni in oblačilni industriji«
in številko objave razpisa v Uradnem listu
RS na prednji ter polnim naslovom pošilja-
telja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo pris-
pele pravočasno, komisija ne bo obravna-
vala in bodo vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-32-67, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Simona Hočevar, e-mail:
Simona.Hocevar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23522
Republika Slovenija Ministrstvo za gos-

podarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub-
ljana, Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavljajo

razpise
v sklopu »program ukrepov za

prilagajanje slovenske usnjarske in
obutvene industrije pogojem

notranjega trga EU«, za leto 2000
1. Namen in cilji
Osnova za razpise je »Program prilagaja-

nja slovenske usnjarske in obutvene indu-
strije pogojem notranjega trga EU 2000–
2003«, ki ga je sprejela Vlada RS na 140.
seji dne 23.decembra 1999. Program je
del politike pospeševanja podjetniškega raz-
voja in konkurenčnosti slovenske industrije
ter s tem vključen v strategijo pomoči pre-
delovalni industriji, ki jo je začrtala Vlada RS
s proračunom za leto 2000. Poseben pa-
nožni program je oblikovan zaradi struktur-
nih problemov panoge in specifičnih potreb
v procesu prilagajanja panoge zahtevam no-
tranjega trga EU.

Namen programa je ustvariti pogoje za
odpravljanje identificiranih strukturnih prob-
lemov panoge in pospešiti procese prilaga-
janja panoge zahtevam enotnega trga. Cilj

programa v letu 2000 je povečati sposob-
nost podjetij usnjarske in obutvene industri-
je na ključnih problemskih področjih – na
področju trženja, tehnološke prenove in raz-
voja človeških virov.

2. Struktura programa ukrepov
Program zajema medsebojno povezane

ukrepe sodelujočih ministrstev na treh po-
dročjih, ki so predmet javnih razpisov objav-
ljenih v skupnem programu ukrepov:

Podprogram 1: Spodbujanje internacio-
nalizacije podjetij

1. Javni razpis za spodbujanje tržnih
pristopov

2. Javni razpis za spodbujanje pove-
zovanja podjetij

3. Javni razpis za spodbujanje inter-
nacionalizacije podjetij

Podprogram 2: Spodbujanje tehnološke
prenove podjetij

1. Javni razpis za subvencije dela
plač novo zaposlenim magistrom ali dok-
torjem znanosti (razpis bo v toku leta 2000
objavilo Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo)

2. Javni razpis za usposabljanje mla-
dih raziskovalcev (razpis bo v toku leta
2000 objavilo Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo)

3. Javni razpis za pomoč pri vzpostav-
ljanju razvojnih oddelkov v podjetjih

4. Javni razpis za zbiranje prijav za
pridobitev subvencij za razvojno tehnološke
spodbude v gospodarstvu v letu 2000.

Podprogram 3: Razvoj človeških virov
1. Javni razpis za spodbujanje investi-

cij v razvoj človeških virov
2. Javni razpis za spodbujanje zapol-

njevanja kadrovskih vrzeli
3. Javni razpis za sofinanciranje izo-

braževanja in usposabljanja zaposlenih
3. Ciljna skupina
Na razpise v sklopu programa ukrepov

se lahko prijavijo podjetja:
– ki po standardni klasifikaciji dejavnosti

sodijo v naslednja področja in podskupine
dejavnosti; DC 19 Proizvodnja usnja, obut-
ve in usnjenih izdelkov, razen oblačil,

– ki niso v stečajnem postopku, prisilne
poravnave ali likvidaciji.

Podjetja iz panoge za področja in ukre-
pe, zajete v tem programu ukrepov, ne mo-
rejo kandidirati na rednih razpisih v okviru
horizontalnih programov sodelujočih mini-
strstev.

4. Postopek prijave in pogoji sodelova-
nja

Program ukrepov zajema 8 razpisov, ki
jih objavljajo sodelujoča ministrstva za po-
samezne namene spodbud.

Podjetja se prijavljajo na posamezni raz-
pis v okviru programa ukrepov, za namene
in pod pogoji, določenimi v razpisu in razpi-
sni dokumentaciji za vsak posamezni raz-
pis.

Zainteresirana podjetja morajo za so-
delovanje na katerem koli razpisu iz pro-
grama ukrepov oddati »Prijavo za sodelo-
vanje v programu ukrepov za prilagajanje
slovenske usnjarske in obutvene industri-
je pogojem notranjega trga EU, za leto
2000« in predložiti skupno dokumentaci-
jo, ki zajema:

– osnovni podatki o podjetju (Razpisni
obrazec 1),

– povzetek strateškega načrta podjetja
(Razpisni obrazec 2),

– preglednico vseh razpisov v okviru pa-
keta ukrepov, na katere se podjetje prijavlja
v letu 2000 (Razpisni obrazec 3),

– registrski list iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,

– dokazilo pristojnega sodišča, da
predlagatelj ni v postopku prisilne porav-
nave, stečaju ali likvidaciji, ki ni starejše
od 90 dni,

– obrazec BON 1 in BON 2, ki nista
starejša od 30 dni,

– računovodske izkaze, bilanco stanja in
bilanco uspeha za leti 1998 in 1999.

Podrobna navodila za prijavo in pripravo
dokumentacije so v skupni razpisni doku-
mentaciji, ki je na voljo na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana in na internet naslovu:
http://www.mgd.si.

Skupna strokovna komisija sodelujočih
ministrstev bo ob ocenjevanju vlog za prido-
bitev subvencij za vsak posameznih razpis
upoštevala naslednja merila:

1. Skupna merila na podlagi »Prijave za
sodelovanje v programu ukrepov za prilaga-
janje slovenske usnjarske in obutvene indu-
strije pogojem notranjega trga EU za leto
2000«:

– utemeljitev vloge v strateškem načrtu
podjetja

– utemeljenost posameznih vlaganj gle-
de na integralne razvojne programe in aktiv-
nosti podjetij na vseh zajetih področjih

– ocena finančnih, organizacijskih in ka-
drovskih sposobnosti podjetja za izvedbo
vseh predvidenih vlaganj.

2. Merila za pridobitev subvencij za vsak
posamezni razpis, ki so opredeljena v razpi-
su in razpisni dokumentaciji le-tega.

Podjetja morajo prijavo za sodelovanje
v programu ukrepov v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, oddati na Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Kotni-
kova 5, Ljubljana do 18. 4. 2000 (poštni
žig 17. 4. 2000 ali prinešeno v vložišče
MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – Prijava
za sodelovanje«, z navedbo naslova »Pro-
gram ukrepov za prilagajanje slovenske us-
njarske in obutvene industrije pogojem no-
tranjega trga EU, za leto 2000« in številko
objave razpisa v Uradnem listu RS na pred-
nji ter polnim naslovom pošiljatelja na zad-
nji strani.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, tel.
061/178-32-93, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Mateja Mešl, državna pod-
sekretarka, e-mail: mateja.mesl@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23529
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na
podlagi 73. člena pravilnika o postopkih
za izvrševanje Proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 13/2000) in na pod-
lagi Programa za prilagajanje slovenske
usnjarske in obutvene industrije pogojem
notranjega trga EU 2000–2003 (sklep
Vlade RS št. 317-03/98-3 (N), z dne
23. 12. 1999)
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javni razpis
za spodbujanje tržnih pristopov podjetij

v usnjarski in obutveni industriji
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: je sofinanciranje de-
la stroškov podjetij pri vstopanju na nove
trge in konkurenčnejšemu nastopanju na ob-
stoječih mednarodnih trgih. Proračunski
uporabnik želi s tem prispevati k izboljšanju
konkurenčne sposobnosti slovenskih pod-
jetij iz usnjarske in obutvene industrije, pre-
ko spodbujanja vlaganj podjetij v intenziv-
nejše trženje produktov na tujih trgih ter
krepitev tržne funkcije v podjetjih.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. pripravo trženjskih strategij,
2.2. izdelavo tržnih raziskav na ciljnih tr-

gih,
2.3. nastopanje na izbranih sejmih v tu-

jini,
2.4. pripravo programov prilagajanja

podjetij za poslovanje na enotnem trgu EU.
Posamezno podjetje sme kandidirati za

sofinanciranje enega projekta v okviru po-
sameznega predmeta sofinanciranja (tč. 2.
1. do 2.4).

3. Pogoji za sodelovanje: na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: proračun-
ski uporabnik bo pri izboru vlog upošteval:

– skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja,

– obstoječa in predvidena vlaganja pod-
jetja za posamezne trženjske aktivnosti,

– obstoječe kadrovske in organizacijske
sposobnosti podjetja ter predvidena vlaga-
nja podjetja v kadrovski in organizacijski po-
tencial,

– poslovno utemeljenost in transparent-
nost projekta.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programa znaša 70,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370, proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega projekta bo

odvisna od izpolnjevanja meril iz 4. točke
razpisa, vendar ne bo mogla preseči 50%
vrednosti posameznega projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo pro-
jekti dokončani in bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov (s predložitvijo računov za
posamezne namene) posredovan proračun-
skemu uporabniku najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključ-
no 18. aprila 2000 (velja poštni žig do
vključno 17. 4. 2000 ali oddaja v vložišče
MGD, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do
18. 4. 2000 do 12. ure) v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«,
z navedbo naslova »tržni pristopi v usnjarski
in obutveni industriji« in številko objave raz-
pisa v Uradnem listu RS na prednji ter pol-
nim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu ministrstva:
http://www.mgd.si, oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti. Dodat-
ne informacije so na voljo na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel: 061 178 32 50, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Gorazd
Jenko, svetovalec vlade; e-mail: Go-
razd.Jenko@gov.si, vsak delovni dan od 9.
do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23530
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske usnjarske in obu-
tvene industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (Sklep Vlade RS št.
317-03/98-3 (N), z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij

usnjarske in obutvene industrije
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za

gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor projektov povezovanja podjetij usnjar-
ske in obutvene industrije.

Cilj projekta je spodbuditi podjetja iz us-
njarske in obutvene industrije k povezova-
nju za prodornejši nastop na mednarodnih
trgih. Povezovanje podjetij naj bi potekalo
zlasti v dveh smereh:

– med nosilnimi podjetji v obutveni indu-
striji za skupen nastop na tujih trgih,

– med podjetji v vseh treh podskupinah
panoge za oblikovanje proizvodno tržnih ve-
rig in notranje specializacije.

Namen razpisa je sofinanciranje stroš-
kov podjetij pri:

– pripravi načrtov povezovanja podjetij
in specializacij v proizvodnih verigah,

– pripravi načrtov za izvajanje aktivnosti
za povezovanje podjetij na področju trže-
nja,

– skupni nastopi na specializiranih sej-
mih.

3. Pogoji za sodelovanje: na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine: DC 19- Proi-
zvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov,
razen oblačil

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določena v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki predložijo dokazilo o doseženem do-
govoru o medsebojnem sodelovanju naj-
manj dveh podjetij;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: uporabnik
bo pri izboru vlog upošteval:

– utemeljitev predvidenih učinkov pove-
zovanja podjetij,

– jasnost in prepričljivost ciljev in rezul-
tatov povezovanja podjetij,

– transparentnost finančne konstrukcije
projekta,

– predvideno organizacijsko strukturo za
izvedbo projekta.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programov znaša 25,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega projekta bo od-
visna od izpolnjevanja meril in ne bo mogla
preseči 50% vrednosti stroškov projekta ozi-
roma 3,000.000 SIT

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo pro-
jekti dokončani in bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov (s predložitvijo računov za
posamezne namene) posredovan proračun-
skemu uporabniku najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene



Stran 2164 / Št. 24 / 17. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »sofi-
nanciranje povezovanja podjetij usnjarske
in obutvene industrije« in številko objave raz-
pisa v Uradnem listu RS na prednji ter pol-
nim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-36-20, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Franci Simon, svetovalec
vlade, e-mail: Franci.Simon@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23531
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje Proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske usnjarske in obu-
tvene industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (sklep Vlade RS št.
317-03/98-3 (N), z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za spodbujanje internacionalizacije

podjetij v usnjarski in obutveni
industriji

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: je sofinanciranje
dela stroškov podjetij pri vzpostavljanju
strateških partnerstev z namenom poveče-
vanja konkurenčne sposobnosti podjetja na
mednarodnih trgih. Uporabnik želi spod-
buditi vlaganja podjetij v vzpostavljanje dol-
goročnejših strateških povezav in naložb v
tujini.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. pridobivanje strateških partnerjev;
izdelavo pred-študij in/ali investicijskih pro-
gramov za vzpostavljanje proizvodnih in trž-
nih povezav podjetij v tujini,

2.2. izhodne investicije; izdelavo
pred-študij in/ali investicijskih programov za
naložbe slovenskih podjetij v tujini.

Posamezno podjetje sme kandidirati za
sofinanciranje enega projekta v okviru po-
sameznega predmeta sofinanciranja (tč. 2.
1., 2. 2.).

3. Pogoji za sodelovanje: na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila ponudbo v standardizi-
rani obliki, kot je določena v razpisni doku-
mentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: proračun-
ski uporabnik bo pri izboru vlog upošteval:

– skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja,

– predhodno opravljeno analizo konku-
renčnosti in absorpcijske sposobnosti cilj-
nih trgov

– poslovno utemeljenost in transparent-
nost projekta.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programa znaša 50,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370, Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega projekta bo od-
visna od izpolnjevanja meril iz 4. točke raz-
pisa, vendar ne bo mogla preseči 50% vred-
nosti posameznega projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo pro-
jekti dokončani in bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov (s predložitvijo računov za
posamezne namene) posredovan proračun-
skemu uporabniku najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključ-
no 18. aprila 2000 (velja poštni žig do
vključno 17. 4. 2000 ali oddaja v vložišče
MGD, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do
18. 4. 2000 do 12. ure) v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«,
z navedbo naslova »internacionalizacija pod-
jetij v usnjarski in obutveni industriji« in šte-
vilko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pra-
vočasno, komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu ministrstva:
http://www.mgd.si, oziroma na sedežu Mi-
nistrstva za gospodarske dejavnosti. Dodat-
ne informacije so na voljo na sedežu Mini-

strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, tel. 061/178-32-50, faks
061/132-22-66, kontaktna oseba: Gorazd
Jenko, svetovalec vlade, e-mail: Go-
razd.Jenko@gov.si, vsak delovni dan od 9.
do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23532
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73.člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanja proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske usnjarske in obu-
tvene industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (Sklep Vlade RS 317-03/98-3
(N) z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za pomoč pri vzpostavljanju razvojnih

oddelkov v podjetjih usnjarske in
obutvene industrije

1. Proračunski uporabniki: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor in sofinanciranje projektov za vzpo-
stavljanje razvojnih oddelkov v podjetjih slo-
venske usnjarske in obutvene industrije.
Ukrep je usmerjen k povečanju razvoj-
no-tehnološke sposobnosti podjetij iz pa-
noge.

Uporabnik bo podjetjem sofinanciral
stroške za:

1. izdelavo pregleda tehnološke oprem-
ljenosti podjetja in izdelavo načrta za vzpo-
stavitev razvojnega oddelka v prihodnosti
oziroma

2. vzpostavitev in začetno delovanje last-
nega razvojnega oddelka v letih 2000–2001.

Posamezno podjetje se lahko prijavi sa-
mo na eno izmed obeh točk razpisa.

3. Pogoji za sodelovanje: na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v skupino DC
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki so bila za isti namen že sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

Podjetja, ki se prijavljajo na razpis za
izdelavo pregleda tehnološke opremljeno-
sti v podjetju in izdelavo načrta za vzposta-
vitev lastnega razvojnega oddelka v prihod-
nosti, morajo v projekt vključiti zunanjo sve-
tovalno organizacijo in priložiti ustrezna do-
kazila.

Podjetja, ki se prijavljajo na razpis za
vzpostavitev razvojnega oddelka, morajo
predložiti načrt vzpostavitve in delovanja raz-
vojne enote.
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Na razpisu lahko sodelujejo samo pod-
jetja, ki v letu 2000 na novo ustanavljajo
svojo razvojno enoto, v skladu s pravilnikom
o merilih za ocenjevanje kakovosti razisko-
valne dejavnosti in o evidencah ter sprem-
ljaju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
65/94, 1/98 in 35/98) in pravilnikom o
uporabi kvantitativnih kriterijev za razvršča-
nje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in
razvojne nazive (Ur. l. RS, št. 75/93 in
35/98).

4. Merila za izbor: Uporabnik bo pri iz-
boru vlog upošteval:

– utemeljenosti v strateškem načrtu pod-
jetja,

– dosedanja in predvidena vlaganja v ra-
ziskave in razvoj,

– organizacijske in kadrovske sposob-
nosti podjetij na področju razvoja.

Predlagane projekte ocenjuje strokov-
na komisija, ki jo sestavljajo strokovni so-
delavci Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Ministrstva za znanost in tehnologijo
in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.

5. Višina sredstev in roki za porabo sred-
stev: okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago za sofinanciranje stroškov izdela-
ve projektov pregleda tehnološke opremlje-
nosti podjetij in vzpostavljanja lastnih razvoj-
nih oddelkov v podjetjih v letu 2000 je
60,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
računsko postavko 6370. Ministrstvo bo so-
financiralo stroške posameznih projektov do
višine 50% celotne vrednosti posameznega
projekta.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo pro-
jekti dokončani in bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov (s predložitvijo računov za
posamezne namene) posredovan proračun-
skemu uporabniku najkasneje do 15. 11.
2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene
v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »Vzpo-
stavljanje razvojnih oddelkov v podjetjih us-
njarske in obutvene industrije« in številko
objave razpisa v Uradnem listu RS na pred-
nji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-32-68, faks 061/132-22-66,

kontaktna oseba: Peter Šmitek, svetovalec
ministra, e-mail: Peter.Smitek@gov.si,

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 12/2000 Ob-23535
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: MZT) na podlagi 27.člena za-
kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I), 18. člena pravilnika o vzpodbujanju
tehnološkega razvoja (Ur. l. RS, št. 37/94,
39/98 in 61/98) in pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/2000) organizira izvajanje
Programa spodbujanja tehnološkega razvoja
Slovenije ter zato objavlja

javni razpis
za zbiranje prijav za pridobitev

subvencij za razvojno tehnološke
spodbude v gospodarstvu v letu 2000
– za usnjarsko in obutveno industrijo

1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa je subvencioniranje de-
la raziskovalno-razvojnih (RR) faz projektov,
usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že
obstoječih materialov, naprav, sistemov in me-
tod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pri-
pravo prototipov, procesov in storitev v gos-
podarskih organizacijah usnjarske dejavnosti,
ki z uvajanjem novega znanja želijo izboljšati
svoj gospodarski položaj in se lahko realizira-
jo v enem od naslednjih primerov:

2.1. Do 50% vseh stroškov RR faz(e)
skupnega projekta oziroma programa, ki ga
skupaj izvaja več gospodarskih organizacij.
Udeležba posameznih gospodarskih organi-
zacij v projektu oziroma programu mora biti
razvidna iz poslovnih načrtov in sklenjenega
sporazuma o medsebojnem sodelovanju
gospodarskih organizacij na skupnem pro-
jektu oziroma programu, ki upošteva 7. člen
zakona o varstvu konkurence (Ur. l. RS, št.
18/93 in 56/99) ter sklenjenih pogodb o
izvajanju RR faz(e) projektov(a) med gospo-
darskimi organizacijami in izvajalci. V spora-
zumu o medsebojnem sodelovanju mora biti
določena nosilna gospodarska organizacija,
ki nastopa kot prijavitelj projekta oziroma pro-
grama in vse raziskovalno-razvojne organiza-
cije, ki bodo izvajale RR fazo projekta oziro-
ma programa.

2.2. Do 50% vseh stroškov RR faze pro-
jekta, če jo izvaja zunanja ali mešana izvajal-
ska skupina, v kateri so lahko do polovice ur
udeleženi raziskovalci – razvijalci, zaposleni
v razvojnih oziroma raziskovalnih enotah or-
ganizacije, ki vlaga v projekt, za preostale.
ure pa raziskovalci iz zunanjih raziskovalnih
organizacij.

2.3. Do 25% vseh stroškov RR faze pro-
jekta, če jo izvaja skupina razvijalcev, ki jo
sestavljajo pretežno razvijalci iz enote v sklo-
pu prijavitvene organizacije ali raziskovalci s
statusom zasebnega raziskovalca.

3. Pogoji
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje proizvodne ali storitvene dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji.

3.2. Odgovorni vodja RR faze projekta
mora izpolnjevati zakonsko opredeljene po-

goje za nosilca raziskovalno-razvojnega pro-
jekta po 29. oziroma 30. členu zakona o
raziskovalni dejavnosti.

3.3. Člani izvajalske skupine RR faze pro-
jekta so poleg raziskovalcev, ki opravljajo
svoje delo v raziskovalnih organizacijah, tudi
razvijalci iz razvojnih enot v gospodarskih or-
ganizacijah, ki so vpisane v evidenco razi-
skovalnih organizacij pri MZT in zasebni razi-
skovalci, če so vpisani v register zasebnih
raziskovalcev pri MZT. Za člane izvajalske
skupine RR faze projekta se smatrajo tisti
raziskovalci ali razvijalci, ki so vpisani v evi-
denco raziskovalcev, strokovnih in tehničnih
sodelavcev pri MZT.

3.4. Gospodarske organizacije oziroma
njihove RR enote, katerim je bilo odobreno
subvencioniranje RR faze projekta, morajo
ob podpisu pogodbe z MZT, zaradi možnosti
spremljanja izvajanja RR faze projekta, pred-
ložiti dokument o odprtju stroškovnega me-
sta.

3.5. Gospodarska organizacija mora biti
likvidno sposobna.

3.6. Gospodarska organizacija mora dati
izjavo, da bo izvedla RR fazo projekta sama,
če ji ne bo uspelo pridobiti sredstev po tem
razpisu.

4. Čas trajanja projektov:
– RR faze projektov oziroma programov

pod 1. 1. lahko trajajo praviloma do dve leti,
– projekti pod 1.2. in 1.3. lahko trajajo

največ do dve leti.
5. Merila
Pri odločanju o izboru projektov, ki jih bo

subvencioniral MZT, bo v presoji poleg meril
navedenih v pravilniku o vzpodbujanju tehno-
loškega razvoja tudi:

a) Možnosti tehnološke realizacije in us-
pešnega trženja izdelka ali storitve projekta.

b) Načrtovana stopnja donosnosti projek-
ta (dodana vrednost, dobiček, prag rentabil-
nosti).

c) Stopnja tehnološke zahtevnosti proi-
zvodnje in proizvoda.

d) Ekološka in energetska sprejemljivost
projekta.

e) Strokovna usposobljenost izvajalske
skupine.

6. Subvencioniranje se začne v letu 2000,
in sicer po opravljenem ocenjevalnem postop-
ku, sprejetem sklepu ministra o subvencioni-
ranju projekta in po sklenitvi pogodbe.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je do 160 mio SIT.

8. Prijava mora vsebovati poleg popolno
izpolnjenega prijavnega obrazca TSG_00 še
vse priloge, ki so navedene v razpisni doku-
mentaciji (navodila za pripravo predloga za
izvedbo RR faze projekta).

9. Razpisno dokumentacijo prijavitelji dvi-
gujejo v času trajanja razpisa vsak dan od 7.
do 17. ure na recepciji MZT (vratar), Trg OF
13, Ljubljana.

10. Razpis je odprt 30 dni od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS. Pisne vloge z oznako:
Ne odpiraj, prijava na razpis – subvencije za
tehnološke spodbude in naslovom pošiljate-
lja, morajo prijavitelji oddati v zaprtih ovojni-
cah ne glede na način dostave v glavni pisar-
nui Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana najkasneje do 15. ure zad-
njega dne veljavnosti razpisa.

11. Prijave bo po preteku tega roka odpi-
rala komisija za odpiranje vlog. Nepravoča-
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snih in nepravilno opremljenih predlogov ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjeni po-
nudnikom.

12. Komisijsko odpiranje prijav bo dne
20. 4. 2000 v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.

13. Vse sprejete prijave bodo ocenjene
po metodologiji za ocenjevanje RR faz pro-
jektov tehnološkega razvoja. Končna ocena
je rezultat ocen ekonomskih kazalcev in teh-
nološke vrednosti projekta.

14. O končnem izboru predlogov za sub-
vencioniranje RR faz projektov bodo vlagate-
lji obveščeni v roku 8 dni po sprejetju sklepa
ministra.

15. Subvencioniranje RR faz projektov
bo Ministrstvo izvajalo (v kvartalnih obrokih)
na podlagi podpisanih pogodb in zahtevkov
za izplačilo subvencije (posebni obrazec),
ki jih izpolnijo prejemniki subvencije in jim
priložijo finančni dokument, iz katerega je
razvidno, da so tudi sami že izplačali izvajal-
cu RR faze ustrezna sredstva ter fazno po-
ročilo. Le pod tem pogojem bo Ministrstvo
izplačevalo pogodbena sredstva in to narav-
nost izvajalcem.

Ta razpis je namenjen subvencioniranju
raziskovalno razvojne faze projektov oziroma
programov tehnološkega razvoja usnjarske
in obutvene industrije, ki je le vzpodbuda
tehnološkega razvoja gospodarstva in ne za-
gotavlja subvencioniranje ali kreditiranje ce-
lotnega projekta. Za zagotavljanje sredstev,
potrebnih za izvedbo celotnega projekta pa
lahko kandidirate pri drugih ministrstvih, ki s
svojimi razpisi dopolnjujejo subvencioniranje
takega projekta. Podrobnejše informacije do-
bite po telefonu 061/178-46-17 (Križman).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-23667
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00),
pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politi-
ke zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 57/99) v
skladu s Programom prilagajanja Slovenske
usnjarske in obutvene industrije pogojem
notranjega trga Evropske zveze 2000–
2003, sprejetim na Vladi RS dne 23. de-
cembra objavljata Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve in Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje

javni razpis
za spodbujanje investicij v razvoj

človeških virov v podjetjih usnjarske in
obutvene industrije (IČVUO 2000)
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana (v nadaljevanju zavod).

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki državne pomoči: pred-
met tega razpisa je dodelitev sredstev za
spodbujanje investicij v razvoj človeških vi-
rov v podjetjih usnjarske in obutvene indu-
strije in s tem zagotoviti vzpostavljanje in
zagotavljanje pogojev za prilagajanje podje-
tij in zaposlenih spremembam v okolju.

Podjetjem iz usnjarske in obutvene indu-
strije se lahko dodelijo sredstva v obliki:

2.1. financiranja izvedbe strateške de-
lavnice,

2.2. financiranja izvedbe delavnice za
kreiranje strategije razvoja človeških vi-
rov,

2.3. sofinanciranja izpopolnjevanja ključ-
nih kadrov za vodenje poslovnih funkcij,

2.4. vzpostavitve sistema stalnega uspo-
sabljanja zaposlenih s sofinanciranjem izpo-
polnjevanja notranjih trenerjev,

2.5. spodbujanja uvajanja podjetniških
oziroma individualnih varčevalnih shem za
spodbujanje stalnega izpopolnjevanja in izo-
braževanja zaposlenih,

2.6. sofinaciranja stroškov uvajanja sre-
dišč za samostojno učenje v podjetjih.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po stan-

dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine: DC 19 – Proi-
zvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov,
razen oblačil,

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji,

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določena v skupni prijavi za
sodelovanje podjetij v Programu ukrepov za
prilagajanje slovenske usnjarske in obutve-
ne industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003.

Prijavitelji morajo zagotoviti število zapo-
slenih, predvideno v prikazu števila zapo-
slenih, ki bo sestavni del pogodbe.

Vsi prijavitelji, ki bodo izbrani, bodo mo-
rali pred podpisom pogodbe dostaviti potr-
dilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje o
številu zaposlenih.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki so bila za isti namen sofinancira-
na iz drugih sredstev državnega proračuna
v letih 1999 in 2000.

Zavod bo pri izboru vlog upošteval na-
slednja merila:

– skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja,

– ocena kvalitete programa delavnice,
– stroškovna sprejemljivost,
– ustreznost predvidenih udeležencev

delavnic,
– ustreznost programov izpopolnjevanja

in izobraževanja,
– ustreznost predvidenih udeležencev iz-

popolnjevanja in izobraževanja in načina iz-
bora udeležencev,

– ustreznost načina zagotavljanja sred-
stev s strani podjetja in zaposlenih,

– ustreznost plana porabe sredstev,
– ustreznost vodje središča,
– jasnost in prepričljivost ciljev.
Kriteriji in merila, ki jih bo upoštevala

strokovna komisija kot tudi zahtevana stan-
dardizacija ponudb, je določena v razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpi-
sa in prijave za sodelovanje podjetij v Pro-
gramu ukrepov za prilagajanje slovenske us-
njarske in obutvene industrije pogojem no-
tranjega trga EU 2000–2003.

Predlagane projekte bo na podlagi meril
ocenila strokovna komisija Zavoda in ocene
posredovala v mnenje strokovni komisiji, ki
jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo in Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.

3. Okvirna višina sredstev

Višina sredstev, ki se na podlagi tega
razpisa dodeljuje, znaša 120,000.000 SIT
in se pokriva iz proračunske postavke 5904
Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in inve-
sticije v razvoj človeških virov.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedje dodeljeva-
nja sredstev: izbranim podjetjem bodo do-
deljena nepovratna sredstva na podlagi iz-
vedenih dokumentiranih aktivnosti, podanih
najkasneje do 15. 11. 2000, in sicer v ob-
dobju 30 dni od podpisa pogodbe pa do
zaključka izplačevanja sredstev iz proraču-
na za leto 2000.

5. Rok do katerega morajo biti predlo-
žene vloge: vloge morajo prispeti na naslov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana. najpozneje do
18. 4. 2000 do 12. ure. Vloge se oddajo
osebno v vložišče, klet (soba 04) ali po
pošti. Vloge, ki bodo poslane s pošto, mo-
rajo biti oddane priporočeno ali s povratni-
co.

Iz obravnave bodo izločene vloge, ki bo-
do prispele po preteku roka iz prve alineje
te točke.

Upoštevane bodo le vloge, ki bodo od-
dane v zaprti ter nalepljen Obrazec k oddaji
vloge ali napisana vsebina iz obrazca (ime in
naslov prijavitelja ter jasno označeno: Ne
odpiraj – prijava na javni razpis (IČV UO
2000).

6. Datum odpiranja vlog: odpiranje pri-
jav bo dne 19. 4. 2000, odpiranje vlog ne
bo javno.

7. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu javnega raz-
pisa: prijavitelji bodo o izboru obveščeni
najpozneje petinštirideset dni od odpira-
nja prijav.

8. Kraj in čas za dvig razpisne dokumen-
tacije: razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo v vložišču Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje in na spletni stra-
ni www.ess.gov.si vsak delovni dan zavoda
med 9. in 12. uro.

Interesenti dobijo vse potrebne informa-
cije v zvezi z razpisom na zavodu vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro. Kontaktni osebi
sta Boris Kunilo in Janez Tomšič, tel.
061/17-69-960.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-23533
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske usnjarske in obu-
tvene industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (Sklep Vlade RS št.
317-03/98-3 (N), z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za spodbujanje zapolnjevanja

kadrovskih vrzeli podjetjem v usnjarski
in obutveni industriji

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.
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2. Predmet razpisa: je sofinanciranje de-
la stroškov za novo zaposlovanje strokov-
njakov na ključnih področjih.

Cilj je spodbujanje zaposlovanja strokov-
njakov na področju razvoja produktov, trže-
nja, vodenja kadrovske funkcije in drugih
ključnih področjih v skladu s strateškimi us-
meritvami razvoja podjetja.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. zaposlovanje novih strokovnjakov za
polni delovni čas,

2.2. projektno zaposlovanje strokovnja-
kov za 1/3 delovnega časa.

3. Pogoji za sodelovanje: na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-
gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila vlogo v standardizirani
obliki, kot je določena v razpisni dokumen-
taciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: naročnik
bo pri izboru vlog upošteval:

– skladnost s strateškimi usmeritvami
podjetja,

– predvidene aktivnosti in vlaganja pod-
jetja na področju na katerem je predvidena
nova zaposlitev,

– dosedanja vlaganja v razvoj človeških
virov.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programov znaša 40,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega projekta bo od-
visna od števila projektov, od izpolnjevanja
meril iz 4.točke razpisa, vendar ne bo mo-
gla preseči 50% bruto plače delavca oziro-
ma maks. 3,000.000 SIT za leto zaposlitve.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva na
podlagi dokazil o zaposlitvi in obračuna
stroškov (plačilna lista), ki morajo biti poda-
na najkasneje do 15. 11. 2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene
v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »sofi-
nanciranje zapolnjevanja kadrovskih vrzeli

podjetjem v usnjarski in obutveni industriji«
in številko objave razpisa v Uradnem listu
RS na prednji ter polnim naslovom pošilja-
telja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo pris-
pele pravočasno, komisija ne bo obravna-
vala in bodo vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-32-67, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Simona Hočevar, e-mail:
Simona.Hocevar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-23534
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja na pod-
lagi 73. člena pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/2000) in na podlagi Programa
za prilagajanje slovenske usnjarske in obu-
tvene industrije pogojem notranjega trga EU
2000–2003 (Sklep Vlade RS št.
317-03/98-3 (N), z dne 23. 12. 1999)

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja in

usposabljanja zaposlenih v usnjarski in
obutveni industriji

1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: je sofinanciranje de-
la stroškov, ki jih imajo slovenska podjetja z
izobraževanjem in usposabljanjem zaposle-
nih za izvajanje razvojnih projektov podjetja.

Cilj je spodbuditi podjetja k ciljno usmer-
jenem in sistematičnemu usposabljanju za-
poslenih na vseh nivojih v podporo realiza-
ciji razvojnih projektov na področju razvoja
produktov, tehnološkega razvoja, poveče-
vanja produktivnosti, uvajanja fleksibilnih ob-
lik organizacije dela in drugo.

Uporabnik bo sofinanciral podjetjem
stroške za:

2.1. udeležbo zaposlenih na mednarod-
nih konferencah ali seminarjih,

2.1. udeležbo zaposlenih na specializi-
ranih programih usposabljanja v Sloveniji in
tujini,

2. 1. praktično usposabljanje zaposle-
nih v podjetjih v tujini.

3. Pogoji za sodelovanje: na razpis se
lahko prijavijo podjetja:

– katerih glavna dejavnost sodi po Stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil;

– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;

– ki so predložila zahtevano skupno do-
kumentacijo, določeno v »Prijavi za sodelo-
vanje podjetij v Programu ukrepov za prila-

gajanje slovenske usnjarske in obutvene in-
dustrije pogojem notranjega trga EU, za le-
to 2000«;

– ki so predložila ponudbo v standardizi-
rani obliki, kot je določena v razpisni doku-
mentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja, ki bi (so) bila za isti namen sofinan-
cirana iz drugih sredstev državnega prora-
čuna.

4. Merila za izbiro projektov: uporabnik
bo pri izboru vlog upošteval:

– skladnost s strateškimi usmeritvami pod-
jetja, in utemeljenost razvojnega projekta;

– predhodne aktivnosti in vlaganja v izo-
braževanje in razvoj človeških virov;

– vsebinsko in finančno utemeljenost
predlaganega programa usposabljanja.

Predlagane projekte ocenjuje strokovna
komisija, ki jo sestavljajo strokovni sodelav-
ci Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za znanost in tehnologijo in Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinan-
ciranje programov znaša 30,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 Proračuna RS za leto 2000. Višina
sofinanciranja posameznega izobraževanja
oziroma usposabljanja bo odvisna od izpol-
njevanja meril in ne bo mogla preseči 50%
vrednosti izobraževanja oziroma usposab-
ljanja.

6. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za stroš-
ke izobraževanja oziroma usposabljanja po
namenih, če bodo izobraževanja oziroma us-
posabljanja uspešno dokončana in bosta za-
ključno poročilo in obračun stroškov (s pred-
ložitvijo računov za posamezne namene) po-
dana najkasneje do 15. 11. 2000.

7. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti dostavljena na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 18. 4.
2000, (poštni žig 17. 4. 2000 ali prinešene
v vložišče MGD do 18. 4. 2000 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »sofi-
nanciranje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih v usnjarski in obutveni industriji«
in številko objave razpisa v Uradnem listu
RS na prednji ter polnim naslovom pošilja-
telja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo pris-
pele pravočasno, komisija ne bo obravna-
vala in bodo vrnjene prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje pris-
pelih vlog bo v sredo 19. aprila 2000. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu http://www.mgd.si
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti. Dodatne informacije so na
voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
sedežu Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
061/178-32-67, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Simona Hočevar, e-mail:
Simona.Hocevar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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Št. 13/2000 Ob-23518
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, Ljubljana, na podlagi 27. člena za-
kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91–I), pravilnika o usposabljanju in vklju-
čevanju mladih raziskovalcev v raziskoval-
ne, visokošolske in druge organizacije (Ur.
l. RS, št. 38/94, št. 53/95, št. 1/98 in
38/99) ter na podlagi pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 13/2000) objavlja

javni razpis
za financiranje podiplomskega študija

in raziskovalnega usposabljanja mladih
raziskovalcev v letu 2000

1. Naročnik in predmet razpisa: Ministrs-
tvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, razpisuje financiranje podi-
plomskega študija in raziskovalnega uspo-
sabljanja mladih raziskovalcev v letu 2000 v
okviru naslednjih programov:

I. Mladi raziskovalci, ki se usposabljajo v
raziskovalnih skupinah raziskovalnih in viso-
košolskih zavodov,

II. Doktorski študij mladih raziskovalcev
v tujini,

III. Mladi raziskovalci, ki se usposabljajo
v raziskovalnih skupinah gospodarskih
družb.

2. Pogoji: ( za programe pod I., II. in III.)
I.
Kandidate za mlade raziskovalce prijavi-

jo na razpis raziskovalne skupine raziskoval-
nih in visokošolskih zavodov, ki opravljajo
raziskovalno dejavnost in izvajajo vsaj en
raziskovalni projekt, ki ga (so)financira Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo ali razisko-
valna skupina tuje pravne osebe, ki so jo v
zamejstvu ustanovili Slovenci oziroma je v
njihovi večinski lasti in je nacionalnega po-
mena za ohranjanje Slovencev v zamejstvu
(v nadaljevanju: raziskovalna skupina).

a) kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

1. mora biti državljan Republike Sloveni-
je ali Slovenec brez slovenskega državljans-
tva, ki se lahko izobražuje v Republiki Slo-
veniji pod enakimi pogoji kot državljan Re-
publike Slovenije;

2. mora imeti najmanj visoko strokovno
izobrazbo ustrezne smeri in biti vpisan na
podiplomski študij, oziroma podati izjavo,
da bo vpisal podiplomski študij v šolskem
letu 2000/2001;

3. mora imeti povprečno oceno dodi-
plomskega študija najmanj 8 (ocena diplo-
me se v povprečni oceni ne upošteva);

4. starost do 28 let za magistrski oziro-
ma enovit doktorski študij in do 31 let za
doktorski študij v primeru, da ima kandidat
že opravljen magisterij.

Prednost bodo imeli kandidati vpisani v
študijski program za pridobitev doktorata
znanosti.

b) vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec;
2. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma

zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno
ministrstvu dostaviti najkasneje do 15. sep-
tembra 2000) in potrdilo o povprečni oceni
z uradno potrjenim seznamom opravljenih
izpitov in vaj kot dokazilo, da so opravljene
vse obveznosti po programu dodiplomske-
ga študija. Če ima kandidat že opravljen

magisterij, se priloži tudi potrdilo o povpreč-
ni oceni podiplomskega študija;

3. okvirni program študijskega in razisko-
valnega usposabljanja;

4. pregled raziskovalnih projektov, ki jih
izvaja raziskovalna skupina;

5. potrdilo visokošolskega zavoda o vpi-
su na podiplomski (doktorski) študij / izjavo
kandidata o nameravanem vpisu

6. potrdilo o slovenskem državljanstvu
oziroma dokazilo, da je kandidat tujec slo-
venskega porekla;

7. izjavo kandidata, da se lahko osebni
podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94, 53/95, 1/98 in
38/99).

c) merila za ocenjevanje vlog za financi-
ranje:

– ocena dodiplomskega študija,
– ocena programa usposabljanja,
– ustreznost mentorja in raziskovalne

skupine, izvajalke usposabljanja,
– prekinitve usposabljanja oziroma neiz-

polnjevanje pogodbenih obveznosti v razi-
skovalno skupino vključenih mladih razisko-
valcev,

– zaposlitev mladih raziskovalcev po za-
ključenem usposabljanju;

d) čas financiranja usposabljanja glede
na vrsto usposabljanja:

– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do

dveh let in pol,
– za enovit doktorski študij (doktorat brez

magisterija) do štirih let.
II.
Kandidate za doktorsko usposabljanje

mladih raziskovalcev v tujini prijavijo na raz-
pis raziskovalne in visokošolske organizaci-
je, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.

a) kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

1. mora biti državljan Republike Slovenije,
2. mora imeti najmanj visoko strokovno

izobrazbo ustrezne smeri oziroma opravljen
magisterij,

3. mora imeti povprečno oceno dodi-
plomskega študija najmanj 8 (ocena diplo-
me se v povprečni oceni ne upošteva),

4. starost do 28 let;
b) vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma

zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno
ministrstvu dostaviti najkasneje do 15. sep-
tembra 2000) in potrdilo o povprečni oceni
z uradno potrjenim seznamom opravljenih
izpitov in vaj kot dokazilo, da so opravljene
vse obveznosti po programu dodiplomske-
ga študija. Če ima kandidat že opravljen
magisterij, se priloži tudi potrdilo o povpreč-
ni oceni podiplomskega študija,

3. program študija in usposabljanja v tujini,
4. podatke o instituciji in kvalificiranosti

tujega mentorja,
5. izjavo predlagatelja vloge za financira-

nje, da je zainteresiran za zaposlitev mlade-
ga raziskovalca po opravljenem doktoratu v
tujini, predvidene raziskovalne zadolžitve
mladega raziskovalca po vrnitvi ter zagotovi-

lo predlagatelja vloge za financiranje glede
potrebne opreme in druge infrastrukture, ki
bo omogočala popolno izrabo in prenos v
tujini pridobljenega znanja,

6. dokazilo o sprejemu kandidata na
doktorski študij,

7. potrdilo o slovenskem državljanstvu,
8. izjavo kandidata, da se lahko osebni

podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94 ,53/95, 1/98 in
38/99);

c) merila za ocenjevanje vloge za finan-
ciranje:

– dosedanji študijski in raziskovalni re-
zultati kandidata,

– ocena programa usposabljanja,
– zagotovilo, da v Sloveniji ni ustreznih

možnosti za dokončanje doktorata znanosti
zaradi pomanjkanja ustreznih mentorjev ali
raziskovalne opreme,

– ter da bo pridobljeno znanje pripomo-
glo k sodobnejšem razvoju stroke pri nas.

III.
Kandidate za mlade raziskovalce prijavijo

na razpis raziskovalne enote gospodarskih
družb, ki so organizirane skladno z določba-
mi zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94,
20/98, 37/98, 84/98, 6/99 in 54/99) in
izvajajo vsaj en (razvojno) raziskovalni pro-
jekt, ki ga (so)financira Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, ter imajo redno polno
zaposlenega strokovnjaka z določenega po-
dročja, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo.

a) kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

1. mora biti državljan Republike Sloveni-
je ali Slovenec brez slovenskega državljans-
tva, ki se lahko izobražuje v Republiki Slo-
veniji pod enakimi pogoji kot državljan Re-
publike Slovenije,

2. mora imeti visoko strokovno izobraz-
bo ustrezne smeri in biti vpisan na podi-
plomski študij, oziroma podati izjavo, da bo
vpisal podiplomski študij v šolskem letu
2000/2001,

3. imeti povprečno oceno dodiplomske-
ga študija praviloma 8 (ocena diplome se v
povprečni oceni ne upošteva),

4. starost praviloma do 28 let za magi-
strski oziroma enovit doktorski študij in 31
let za doktorski študij v primeru, da ima
kandidat že opravljen magisterij.

Prednost bodo imeli kandidati vpisani v
študijski program za pridobitev doktorata
znanosti in kandidati, ki jih bodo prijavili pa-
nožni tehnološko-razvojni centri.

b) vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma

zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno
ministrstvu dostaviti najkasneje do 15. sep-
tembra 2000) in potrdilo o povprečni oceni
z uradno potrjenim seznamom opravljenih
izpitov in vaj kot dokazilo, da so opravljene
vse obveznosti po programu dodiplomske-
ga študija. Če ima kandidat že opravljen
magisterij, se priloži tudi potrdilo o povpreč-
ni oceni podiplomskega študija,

3. okvirni program študijskega in razisko-
valnega usposabljanja,
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4. pregled (razvojno) raziskovalnih pro-
jektov, ki jih izvaja gospodarska družba in
(so)financira Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo,

5. kratek oris dejavnosti in razvojnih us-
meritev gospodarske družbe,

6. potrdilo visokošolskega zavoda o vpi-
su na podiplomski (doktorski) študij / izjavo
kandidata o nameravanem vpisu,

7. potrdilo o slovenskem državljanstvu
oziroma dokazilo, da je kandidat tujec slo-
venskega porekla,

8. izjavo kandidata, da se lahko osebni
podatki, navedeni v vlogi za financiranje,
uporabijo za evidence oziroma sezname,
določene s pravilnikom o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razisko-
valne, visokošolske in druge organizacije
(Ur. l. RS, št. 38/94, 53/95, 1/98 in
38/99).

c) merila za ocenjevanje vlog za financi-
ranje:

– ocena dodiplomskega študija,
– ocena programa usposabljanja,
– ustreznost mentorja in raziskovalne

enote gospodarske družbe, izvajalke uspo-
sabljanja,

– eventualna ocena delovnih rezultatov
kandidata,

– ocena razvojnih možnosti predlagate-
lja;

d) čas financiranja usposabljanja glede
na vrsto usposabljanja:

– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do

dveh let in pol,
– za enovit doktorski študij (doktorat brez

magisterija) do štirih let.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo pro-

grama razpisa je 300 mio SIT.
4. Vloge za financiranje morajo biti od-

dane na predpisanih obrazcih, skladno z
navodili in v dveh izvodih.

5. Ovojnica z vlogo za financiranje mora
z oznako: “Ne odpiraj - vloga za sofinancira-
nje podiplomskega študija in raziskovalne-
ga usposabljanja mladih raziskovalcev”, pris-
peti do enega od treh navedenih rokov v
glavno pisarno Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključ-
no 26. aprila 2000 do 12. ure, do 31. maja
2000 do 12. ure in do 30. junija 2000 do
12. ure.

Nepravočasno prispelih in nepravilno oz-
načenih vlog za financiranje ter vlog za kan-
didate, ki do izteka razpisnega roka ne bo-
do imeli opravljenih vseh izpitov na dodi-
plomskem študiju, ministrstvo ne bo obrav-
navalo.

6. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, in sicer: 8. maja 2000
za vloge, ki bodo prispele do 26. aprila
2000, 2. junija 2000 za vloge, ki bodo pris-
pele do 31. maja 2000 in 3. julija 2000 za
vloge, prispele do 30. junija 2000. Mini-
strstvo bo pričelo postopek ocenjevanja za
vse pravočasno prispele prijave po zaklju-
čenem zadnjem roku.

7. Ministrstvo bo s pomočjo ekspertnih
teles opravilo ocenitev vlog za financiranje
in sprejelo sklep o izboru kandidatov, kate-
rim bo financiralo podiplomski študij in razi-

skovalno usposabljanje. O izbiri bodo zain-
teresirani obveščeni predvidoma v 45 dneh
od zaključka zadnjega razpisnega roka. Za-
četek financiranja bo predvidoma možen s
1. oktobrom 2000.

8. Prijavne obrazce za vse tri oblike uspo-
sabljanja z navodili lahko zainteresirani dvig-
nejo vsak delovnik od 7. do 16. ure pri recep-
ciji Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Trg OF 13. Informacije dajeta osebno
ali po telefonu Marta Sluga tel. 178-46-62 in
Mateja Ahčin tel. 178-46-60 vsak torek, sre-
do in četrtek med 10. in 14. uro.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 4043-10/00 Ob-23549
Na podlagi 28. člena zakona o spodbu-

janju skladnega regionalnega razvoja (Urad-
ni list RS, št. 60/99) in pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 13/00) objavlja
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Kotnikova 5, Ljubljana

razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje

razvoja demografsko ogroženih
območij v Republiki Sloveniji za leto

2000
I.
1. Sredstva za spodbujanje razvoja de-

mografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji se bodo dodeljevala za: sofinanci-
ranje gradnje objektov in naprav lokalne in-
frastrukture.

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj namenja za zgoraj navedene namene
2.000,000.000 SIT proračunskih sredstev.

2. Pravico kandidiranja za sredstva iz te-
ga razpisa imajo občine za naložbe na ob-
močjih, določenih z uredbo o območjih, ki
se štejejo za demografsko ogrožena ob-
močja (Uradni list RS, št. 19/99).

3. Investitorji, ki so jim bila sredstva za
spodbujanje razvoja demografsko ogrože-
nih območij v obdobju 1991–1999 že odo-
brena, ne morejo sodelovati na razpisu z
istimi projekti.

4. Razpis je odprt do porabe razpoložlji-
vih sredstev, najdlje do 1. 10. 2000.

5. Komisija se bo sestala in obravnavala
prispele vloge vsakega 15. v mesecu, prvič
15. 5. 2000.

II. Sofinanciranje gradnje objektov in na-
prav lokalne infrastrukture

Upoštevani bodo zahtevki na področju
lokalne vodooskrbe in lokalnega cestnega
omrežja, in sicer:

– na področju lokalne vodooskrbe:
· vodovodni sistem za eno ali več naselij

ali skupin posameznih porabnikov (vključu-
je zajetje, cevovod do hišnega priključka in
potrebno čiščenje);

· individualna oskrba posameznega po-
rabnika z vodo iz lastnega vodnega vira
(vključuje zajetje, cevovod do hišnega pri-
ključka in potrebno čiščenje);

· kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziro-
ma drugih ekoloških zahtev;

– na področju lokalnega cestnega
omrežja:

· novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih
cest in rekonstrukcija tistih prometnic, ki jih
je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lo-

kalne ceste (uredba o kategorizaciji držav-
nih cest – Uradni list RS, št. 33/98).

Zahtevek vloži občina pri Skladu za re-
gionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja, Škrabčev trg 9a, Rib-
nica, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – razpis za dodelitev sredstev za
spodbujanje razvoja demografsko ogrože-
nih območij v Republiki Sloveniji za leto
2000 – lokalna infrastruktura».

V primeru, da občina pošlje več vlog, mo-
ra biti vsaka vloga posebej naslovljena in in
poslana v svoji ovojnici. Na ovitku mora biti
jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.

Komisija bo z odpiranjem vlog začela
15. 5. 2000. Občine bodo o izidu razpisa
obveščene v zakonitem roku.

3. Naložba bo na podlagi tega razpisa
sofinancirana v višini do 30% predračunske
vrednosti, oziroma do 50%, če je lokacija
naložbe v deset kilometrskem pasu ob me-
jah Republike Slovenije.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na

sedežu Sklada za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, Ribnica, od 20. 3. 2000
dalje, vsak dan od 9. do 12. ure. Kontaktni
osebi: Štefka Krkovič, tel. 861-953 in Sne-
žana Čanak, tel. 178-37-59. Razpisna do-
kumentacija je na voljo tudi na spletnih stra-
neh Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj: http://www.sigov.si/meor.

V razpisni dokumentaciji so navedene
listine, ki jih občina mora predložiti:

– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka in-

frastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začet-
na in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka);

– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 2000, oziroma drugo
investicijsko dokumentacijo določeno v
uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98);

– poročilo o že opravljenih delih naložb,
če gre za fazno gradnjo;

– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko porabe
sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o za-
gotovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del (v skladu z zakonom o gradi-
tvi objektov, Uradni list SRS, št. 34/84,
29/86 in Uradni list RS, št.
40/94,69/94,29/95 in 59/96);

– sklep občinskega sveta o prioriteti zah-
tevka in njegovo utemeljitev glede na us-
trezni razvojni program ali projekt;

– objavo javnega razpisa za izvajanje del
in/ali nabavo opreme;

– zapisnik in poročilo komisije o odpira-
nju ponudb;

– sklep o izbiri izvajalca;
– izvajalsko pogodbo;
– dva bianco akceptna naloga.
Vrednost naložbe se izračuna po cenah,

ki so veljale do dneva razpisa.
5. Iz zahtevka za pridobitev sredstev mo-

ra biti jasno razvidna celotna vrednost na-
ložbe ter tisti obseg investicije, ki je predvi-
den za leto 2000.
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6. Zahtevke bo v skladu z zakonom
obravnavalo Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj in bo ob upoštevanju razvoj-
nih prioritet Republike Slovenije ter občin-
skih prioritet, sklepalo pogodbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev občinam za izgradnjo
objektov lokalne komunalne infrastrukture,
pogodbe so lahko tudi večletne, glede na
ugotovitve komisije iz 7. točke razpisa.

7. Pri izbiri projektov, ki bodo sofinanci-
rani bomo uporabili naslednje kriterije:

– kakovost prijavljenega projekta;
– stopnja demografske ogroženosti ob-

čine;
– dosedanja vlaganja na področju infra-

strukture iz naslova sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij;

– lokacija investicije;
– prioriteta, ki jo je postavila občina;
– struktura lastnih finančnih virov za

predloženi projekt;
– nadaljevanje že začetih projektov iz

preteklih let.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– projekti, ki imajo širši razvojni pomen,
– projekti v izvajanju
III. Odobrena sredstva bo lahko investi-

tor koristil le na podlagi ustrezne dokumen-
tacije v skladu z veljavnimi predpisi s po-
dročja izvrševanja proračuna Republike Slo-
venije. Črpanje sredstev je možno le na pod-
lagi original situacij o opravljenih delih in
kopij virmanov o plačilu občinskega deleža.

Zadnji rok za dostavo dokumentacije za
črpanje odobrenih sredstev je 1. 10. 2000.
Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev
bo upoštevana specifičnost naložbe, dina-
mika realizacije naložbe in dinamika koriš-
čenja sredstev iz drugih virov, in sicer v
obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv sredstev v
proračun Republike Slovenije.

IV. Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj bo spremljalo porabo dodeljenih
sredstev iz razpisa. Investitorji so dolžni mi-
nistrstvu omogočiti nadzor nad porabo sred-
stev tako, da je vsak čas možna kontrola
realizacije investicije ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na tozadev-
no naložbo.

V. Če sredstva niso bila porabljena za
namene, za katere so bila dodeljena, ali se
je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrs-
tvo za ekonomske odnose in razvoj pravico
takoj zahtevati od investitorja, da vsa nena-
mensko porabljena ali odtujena sredstva vr-
ne v enkratnem znesku. Investitor vrne
sredstva v realni višini s pripadajočimi za-
mudnimi obresti.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Ob-23315
Na podlagi zakona o zagotavljanju sred-

stev za nekatere nujne programe v kulturi
(Uradni list RS, št. 24/98) objavlja Sklad
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakup opreme

za potrebe kulturnih dejavnosti
mladinskih kulturnih centrov

Naročnik: Sklad RS za ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

Orientacijska vrednost naročila: na pod-
lagi tega javnega razpisa bo naročnik zago-
tovil 15,000.000 SIT s proračunske postav-
ke 5667 kulturni tolar – ljubiteljska dejav-
nost.

Rok začetka in dokončanja projekta: pro-
jekt mora biti izveden med 1. 5. 2000 in
15. 10. 2000. Izvajalec dolgoročnejšega
projekta lahko pridobi sredstva sofinancira-
nja le za tisti del projekta, ki sega v navede-
no obdobje.

Merila za izbiro in omejitve, ki bodo upo-
števane pri ocenjevanju vlog

Prošnjo za sofinanciranje nujnih pose-
gov pri investicijskem vzdrževanju prostorov
in nakup opreme za potrebe kulturnih de-
javnosti mladinskih kulturnih centrov lahko
vložijo:

– mladinski centri, ki so registrirani kot
pravne osebe v RS in ki opravljajo mladin-
sko delo in izvajajo kulturne projekte za
mlade;

– nevladne, neprofitne in prostovoljne or-
ganizacije, ki so registrirane kot pravne ose-
be v RS in ki opravljajo mladinsko kulturno
delo ali izvajajo kulturne projekte za mlade.

Delež sofinanciranja usposobitve prosto-
rov in nakupa opreme za potrebe kulturnih
dejavnosti mladinskih kulturnih centrov v no-
benem primeru ne more preseči 50% celot-
ne predračunske vrednosti projekta. Prosil-
ci morajo zagotoviti najmanj 50% delež sofi-
nanciranja iz sredstev lokalnih skupnosti ali
drugih virov.

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki
bodo na kar najbolj učinkovit način vzposta-
vili ali izboljšali pogoje za kulturno dejavnost
mladih.

Prednost pri izbiri bodo imeli nosilci pro-
jektov, ki se bodo izkazali z dosedanjimi
dosežki na tem področju in z uspehi sode-
lovanja z drugimi organiazcijami in ustano-
vami.

Razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo ter morebitne dodatne informaci-
je lahko prosilci dobijo na Skladu RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, praviloma vsak delovnik med
10. in 12. uro, tel. 061/2410-508, po
predhodnem dogovoru pa tudi zunaj nave-
denega časa. Zadnji rok, do katerega lahko
prosilci dobijo informacije, je razpisni rok.

Razpisni naslov, razpisni rok in način
predložitve vlog: vloge je treba nasloviti na:
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
p.p. 1699, Štefanova 5, Ljubljana.

Razpisni rok je petek, 7. april 2000. Če
prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za
pravočasno, če je bila vložena priporočeno
najpozneje do razpisnega roka. Vlogo je mo-
goče vložiti tudi na tajništvo SLKD, vendar
najpozneje navedenega dne do 12. ure.

Vlogo je treba oddati v pisni obliki in to
na predpisanih obrazcih razpisne dokumen-
tacije.

Vloženi dokumenti morajo biti izpolnjeni
čitljivo in popolno.

Prosilec mora vlogo predložiti v zapeča-
tenem ali tako zaprtem ovitku, da je na odpi-
ranju možno preveriti, da je ovitek zaprt ta-
ko, kot je bil predan. Če posamezni prosi-
lec predloži več vlog, mora biti vsaka v svo-
jem ovitku.

Na vsakem ovitku mora biti naveden na-
slovnik in oznaka: Razpis MKC – Ne odpi-

raj! Na hrbtni strani (vsakega) ovitka mora
biti naveden poštni naslov pošiljatelja.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa: prosilci bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 30 dneh po odpiranju vlog.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Ob-23495
Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) objavlja
Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci
pri Ljutomeru

javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet razpisa je prodaja delno ko-

munalno opremljenega stavbnega zemljišča
v skupni velikosti ca. 1700 m2, ki se nahaja
v centru naselja Križevci pri Ljutomeru (parc.
št. 12/1 k.o. Križevci).

2. Zemljišče je namenjeno za gradnjo
poslovno-stanovanjskega objekta za trg:

– pritličje za znane kupce, razen 1 pro-
sta s površino ca. 25 m2, ki še nima kupca,

– nadstropje za znanega kupca za 3 ne-
profitna stanovanja,

– mansardni prostori so namenjeni za
prosto tržno prodajo.

3. Gradnja objekta je pogojena z idejnim
načrtom in rokom gradnje, ki bi bila zaklju-
čena v letu 2000. Idejni načrt lahko vsi zain-
teresirani kupci dobijo na upravi Občine Kri-
ževci.

4. Orientacijska vrednost zemljišča je
3,000.000 SIT.

5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

6. Ponudniki morajo v ponudbi navesti
ponujeno ceno za zemljišče, ceno za m2

neto stanovanjske površine in rok dokonča-
nja objekta.

7. Vse stroške prodaje zemljišča in pre-
nosa pravic na kupca, stroške odmere zem-
ljišča, davke, takse in ostale stroške, plača
kupec.

8. Prispele ponudbe bo ocenila komisi-
ja. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno za zemljišče, nižjo
prodajno ceno za m2 neprofitne stanovanj-
ske površine. Za ceno poslovnih prostorov
se bo izvajalec dogovarjal z znanimi kupci.

9. Ponudniki morajo svoje ponudbe
predložiti v zaprti kuverti z navedbo točnega
naslova ponudnika in z oznako “Javni razpis
prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča,
ne odpiraj”, na naslov: Občina Križevci, Kri-
ževci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, in
sicer do 10. aprila 2000 do 11. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo 10. apri-
la 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Križevci. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občina Križevci. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzo-
či predstavniki ponudnikov predložiti pisme-
na pooblastila za zastopanje ponudnika.

11. Nepremičnina je naprodaj po nače-
lu “videno – kupljeno”. Ta objava ne zavezu-
je prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
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12. Najugodnejši ponudnik oziroma ku-
pec mora skleniti pogodbo o nakupu v roku
14 dni po prejemu obvestila o izbiri in vpla-
čati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo
pogodba razveljavljena.

13. Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 15 dni po preteku roka za oddajo po-
nudb.

14. Vse informacije lahko ponudniki do-
bijo na tel. 069/888-140, faks
069/87-031, kontaktna oseba župan Fe-
liks Mavrič.

Občina Križevci

Št. 65000-2/2000 Ob-23540
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 2. člen pravilnika o
načinu vrednotenja športnih programov in
objektov v Občini Črnomelj sprejetega z dne
24. 2. 2000, objavlja Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Črnomelj za leto

2000
I. Na razpis za sofinanciranje športnih

programov se lahko prijavijo: športna in os-
tala društva, šole, VVZ, podjetja.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji za javni razpis:

1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje šport-

ne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,

5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,

6. redno letno dostavljajo občini podat-
ke o članstvu, poročila o realizaciji progra-
mov, načrt aktivnosti in poročila o doseže-
nih rezultatih,

7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz te-
ga pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje
športnih   programov.

III. V letu 2000 bomo sofinancirali izvajal-
cem športnih programov naslednje vsebine:

1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim de-

lavcem.
IV. V letu 2000 bomo sofinancirali za

športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in

naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini Čr-
nomelj, ki je Občinski svet občine Črnomelj
sprejel z dne 24. 2. 2000.

VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do

3. 4. 2000 do 12. ure. Prijave pošljite v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj, s pripisom “javni
razpis – šport 2000”. Enotne obrazce za
prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo do-
bite v pisarni številka 4 ali 28 Občine Črno-
melj, Trg svobode 3, Črnomelj, pri Mojci
Stjepanovič ali Vladki Kostelec Peteh, tel.
068/30-61-100. Kontaktna oseb: Mojca
Stjepanovič, tel. 068/30-61-100.

VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležen-
cev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.

VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajal-
ci prejeli v 30 dneh po poteku roka za od-
dajo prijav.

IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.

Občina Črnomelj

Št. 14101-7/2000 Ob-23049
Na podlagi zakona o lekarnški dejavno-

sti (Ur. l. RS, št. 9/92) objavlja Mestna ob-
čina Maribor

javni razpis
za opravljanje lekarniške dejavnosti in

pridobitev koncesije v Mestni občini
Maribor

1. Predmet razpisa je podelitev koncesi-
je za opravljanje lekarniške dejavnosti kot
javne službe.

2. Na razpis se lahko prijavijo posamez-
niki, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 7. in 8.
člena zakona o lekarniški dejavnosti, za kar
priložijo potrebna dokazila.

3. Koncesija za opravljanje lekarniške
dejavnosti v Mestni občini Maribor se pravi-
loma podeljuje za nedoločen čas, za ob-
močje Brezje in območje nakupovalnega
centra Europark.

4. Koncesijo za opravljanje lekarniške
dejavnosti na določenem območju v Mestni
občini Maribor podeli pristojni upravni or-
gan ob soglasju Ministrstva za zdravstvo in
po poprejšnjem mnenju Lekarniške zborni-
ce Slovenije in Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije.

5. Z izbranimi kandidati bo sklenjena
koncesijska pogodba s katero se urejajo
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
lekarniške dejavnosti.

6. Kandidati vlogo, ki ji priložijo dokazila
iz druge točke tega razpisa, posredujejo na
naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, Maribor, v osmih dneh po objavi razpisa.

Mestna občina Maribor

Ob-23490
Gorenjska banka d.d., Kranj objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nabavo

računalniške opreme
1. Naročnik: Gorenjska banka d.d.

Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, tel.
064/28-40.

Predmet razpisa je nabava računalniške
opreme. Ponudba mora biti izdelana v dveh
variantah:

A)
– 20 PC (proizvajalec IBM, procesor In-

tel Pentium Celeron 433 MHz ali hitrejši,
RAM 128 MB, CD ROM, min 48 x, trdi disk
min. 6 GB, mrežna kartica 3COM PCI, ohiš-
je namizno, software W98 SLO, ostalo: miš-
ka s podlogo in tipkovnica, monitor 17”,
garancija min 3 leta),

– 20 tiskalnikov (proizvajalec Brother,
tip laserski, ločljivost 600 DPI, hitrost 12
strani na minuto, papir 250 strani, zaprta
kaseta, priklop USB in paralelni, ostalo:
driverji za driverji za DOS in 437 kodno
stran, W95/98, Win Nt, garancija min 3 le-
ta),

– 2 skenerja (tip Astra Umax 2000 P,
priklop paralelni, ločljivost min 1200 DPI,
ostalo: driverji za W95/98, Win Nt, garanci-
ja: min 12 mesecev).

B)
– 50 PC (proizvajalec IBM, procesor In-

tel Pentium Celeron 433 MHz ali hitrejši,
RAM 128 MB, CD ROM, min 48 x, trdi disk
min. 6 GB, mrežna kartica 3COM PCI, ohiš-
je namizno, software W98 SLO, ostalo: miš-
ka s podlogo in tipkovnica, monitor 17”,
garancija min 3 leta),

– 65 tiskalnikov (proizvajalec Brother, tip
laserski, ločljivost 600 DPI, hitrost 12 strani
na minuto, papir 250 strani, zaprta kaseta,
priklop USB in paralelni, ostalo: driverji za
driverji za DOS in 437 kodno stran,
W95/98, Win Nt, garancija min 3 leta),

– 5 skenerjev (tip Astra Umax 2000P,
priklop paralelni, ločljivost min 1200 DPI,
ostalo: driverji za W95/98, Win Nt, garanci-
ja: min 12 mesecev).

2. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko prevzamejo v Gorenj-
ski banki d.d. Kranj, Bleiweisova 1, Kranj ali
jo zahtevajo po elektronski pošti rafael.ru-
dof@gbkr.si.

Obvezna vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku,
– tehnični opis ponujene opreme,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– predložena bančna garancija za re-

snost ponudbe,
– izkaz finančnega stanja in potrdilo o

registraciji podjetja.
3. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

kuverti z napisom “Računalniška oprema –
Ne odpiraj” na naslov: Gorenjsko banko d.d.
Kranj, Sektor splošnih poslov, Bleiweisova
cesta 1, 4000 Kranj najkasneje do 30. 3.
2000 do 12. ure, ali istega dne priporoče-
no po pošti.

4. Pri izbiri bo naročnik upošteval pred-
vsem naslednje kriterije:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– reference in zanesljivost ponudnika,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok za dobavo, instalacijo in zaključek

dela,
– garancija (najmanj 36 mesecev),
– druge ugodnosti.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da po-

nudnike, ki so prišli v ožji izbor pisno povabi
na razgovor, ostale pa pisno obvesti o tem,
da se v ta izbor niso uvrstili. Ravno tako si
pridržuje pravico, da zmanjša obseg naroči-
la, oziroma da naročila ne odda nobenemu
ponudniku.
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6. Za vse dodatne informacije se lahko
obrnete na g. R. Rudofa, telefon
064/284-477.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Št. 10/2000 Ob-23492
Obvestilo o razpisu za prijavo sode-

lovanja pri novih projektih evropskega
programa EUREKA

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, objavlja obvestilo o
razpisu za prijavo sodelovanja pri novih pro-
jektih evropskega programa industrijsko-raz-
vojnih raziskav EUREKA, ki jih je objavil Se-
kretariat Programa EUREKA iz Bruslja v ok-
viru obveznega 30-dnevnega kroženja vseh
novih predlogov projektov med 26 evrop-
skimi državami – članicami EUREKE, pri
katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane
organizacije iz Republike Slovenije, članice
EUREKE:

1. E! 2140 »New composite material
produced by means of reaction of techno-
polymers and leather – TECHNO-LEATH-
ER«.

2. E! 2145 »Ultrasound probes explo-
iting microstructures for medical echo-
graphy and non-destructive testing applica-
tions – UMIC«.

3. E! 2183 “Rabbit mycoplasmas – diag-
nostics, control and auto-vaccines – MYC-
OPLASMA«.

4. E! 2187 »Computer-aided software
engineering for agent-based systems –
AGENTWORKS«.

5. E! 2192 »Development and demo-
stration of a production line for recycling
pet that will allow oil bottles to be recycled
– PETOIL«.

6. E! 2221 »Recycling in the industrial
process of leather industry by-products –
LEATHER BYPRODUCTS«.

7. E! 2233 »New technology for the pre-
paration of raw ham with a guarantee of
maturation, natural taste and nutritriousness
– FRATETIA«.

8. E! 2235 »Information and knowledge
fusion – IKF«.

9. E! 2238 »Innovation of tannery waste
water technology – WASTEWATERS«.

10. E! 2255 »Risk management in ur-
ban drainage systems – simulation and opti-
misation – RISURSIM«.

11. E! 2271 »Recycling of solvent-ba-
sed strippers for semiconductor manufac-
turers – RECONSOL«.

12. E! 2275 »Powerful and complex di-
gital diagnostic system for high- resolution
dental radiography – VISUALIX 2000«.

13. E! 2277 »Development of a new pro-
be card technology to test high density, fine
pitch silicon wafers – NEWTECT«.

14. E! 2279 »Hospital extranet service
platform – MADISON«.

15. E! 2285 »Chemical and physical in-
teraction of coated paper surfaces and prin-
ting inks – COPRINK«.

16. E! 2289 »Indexation of multimedia
flows – INDEXVISION«.

17. E! 2295 »Electric traction system
for rail and road vehicles, using advanced
permanent magnet motor technology – TFM
TRACTION SYSTEM«.

18. E! 2300 »Research and develop-
ment of construction and material parts of

fluid combustion chambers for solid fuel
combustion – LKH FK«.

19. E! 2306 »Active noise cancellation
with electric components – ACTIVE ENCLO-
SURE«.

20. E! 2307 »Innovative system for high
rate ultra-hard coatings – FUSECOAT«.

21. E! 2309 »Production technologies for
sensors tailored for applications and their in-
tegration in electronic components – PAMIS«.

22. E! 2310 »Fuel tolerant gasifier –
FUTOGA«.

23. E! 2311 »Cape tools and technolo-
gies for the 21st century – CAPE.21«.

24. E! 2314 »Development of micro-pla-
tes coated with natural extracts for the
screening of new pharmaceutical leads –
O’SCREEN«.

25. E! 2315 »Use of the crab ‘polybius
henslowi’ as food for aquaculture – POLY-
BIUS«.

26. E! 2316 Development of a european
wine model – WINE«.

27. E! 2318 »Auto-adaptive tool based
on artificial intelligence for multimedia trai-
ning programs – ATENEA«.

28. E! 2319 »Dynamic novation of arte-
facts – advanced competitive and sustai-
nable processes for manufacturing industry
– FACTORY DNA«.

29. E! 2320 »Digital system of docu-
mentation concerning infrastructural data in
the area of energy and communications –
INFRADOK«.

30. E! 2322 »Safety for applications of
femtosecond laser technology – SAFEST«.

31. E! 2323 Clinical radiotherapy pho-
ton treatment planning with monte carlo
(MC) methods – TREATMENT PLANNING«.

32. E! 2326 »Positioning system for ma-
rine fauna – GPSFISH«.

33. E! 2328 »A new design concept for
a highway refrigerated truck and trailer –
REFRIGE«.

34. E! 2331 »Technical development of
forest cable system – FORCAB«.

35. E! 2334 »New monoclonal antibo-
dies for diagnostic purposes – COCANAL«.

36. E! 2335 »Development of tracing
methods and technologies to achieve qua-
lity and radioactive safety improvements in
metallurgy – INTRACEM«.

37. E! 2336 »Pulsatory forming of metal
materials – STRESSCYCLING«.

38. E! 2337 »Recycling of ash from mu-
nicipal solid waste (MSW) incineration plant
– ASHREC«.

39. E! 2338 »Research and develop a
fully automated washing system at high pro-
duction speed for small items such as trays
– TRAY WASHING PROCESS«.

40. E! 2339 »Deep profile grinding of
gear-wheels – GRINDING«

41. E! 2344 »Development of sliding
doors with electric drive for low floor trams
– DOOR TC«.

42. E! 2345 »Group of advanced mate-
rials for the durable repair and rehabilitation
of damaged industrial floors – INDUSTRIAL
FLOOR«.

43. E! 2346 »E-commerce for european
steel construction – E-STEEL.CON«.

44. E! 2348 »High performance direct
evaporation for advanced optical fibre ma-
nufacture – TENPLUS«.

45. E! 2349 »Open vacuum collector
for solar energy – OPEN VACUUMCOLLEC-
TOR«.

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 3. aprila 2000. Do tega
roka je možno tudi prijaviti interes za more-
bitno sodelovanje neposredno predlagate-
lju posameznega projekta, čigar naslov je
razviden iz projektnega dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju v
objavljene predloge Eurekinih projektov do-
bijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
telefonu 061/178-46-88, faxu 178-47-19,
e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri imenovanem
dobijo interesenti tudi kopije posameznih pro-
jektnih dokumentov na podlagi pisne vloge.

Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih financi-
ranja, torej se lahko v načelu prijavijo za sode-
lovanje pri posameznih projektih samo orga-
nizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančni-
mi sredstvi iz lastnih virov ali že imajo ustrezne
nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
na podlagi javnega razpisa subvencioniralo
sodelovanje slovenskih gospodarskih družb
v objavljenih projektih v višini do 25% vred-
nosti slovenskega deleža v posameznem
projektu, vendar največ v znesku do
12,000.000 tolarjev letno na projekt. V pri-
meru sodelovanja več slovenskih gospodar-
skih družb pri istem Eurekinem projektu, se
bo subvencija delila po enakih kriterijih na
vse sodelujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu EU-
REKA lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Sklepi o privatizaciji

Ob-23182
Na podlagi 30. in 34. člena zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 47/98, 12/99) – dalje zakon, v
povezavi s 17. členom zakona o privatizaciji
pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in
obveznostih Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94,
57/95) ter Sklepa o privatizaciji družbe
Grand hotel Toplice Bled d.o.o., Cesta svo-
bode 12, Bled, Slovenska razvojna družba
d.d.- v nadaljevanju: SRD, objavlja

ponudbo
za odkup dela poslovnega deleža

družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o.,
Cesta svobode 12, Bled v interni
razdelitvi in notranjem odkupu

I. Predmet ponudbe
1. Ponudba se nanaša na odkup navad-

nega poslovnega deleža družbe Grand ho-
tel Toplice Bled d.o.o., ki pripada osnovne-
mu vložku višine 24,332.000 SIT, ki se pri-
vatizira po zakonu z načinom interne razde-
litve ter notranjega odkupa in sicer:

1.1. osnovni vložek v višini 8,106.000
SIT z uporabo načina interne razdelitve,
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1.2. osnovni vložek v višini 16,226.000
SIT z uporabo načina notranjega odkupa.

II. Upravičenci
2. Ponudba se nanaša izključno na upra-

vičence, kot jih opredeljuje zakon in sicer:
2.1. v interni razdelitvi na:
2.1.1. zaposlene, bivše zaposlene in

upokojene delavce družbe Grand hotel To-
plice Bled d.o.o, Cesta svobode 12, Bled
oziroma njene pravne predhodnice ter upra-
vičence iz 2. odst. 29. člena zakona;

2.1.2. ožje družinske člane zaposlenih,
vendar pod pogojem, da upravičenci iz toč-
ke 2.1.1. ne bodo vplačali celotnega osnov-
nega vložka, namenjenega interni razdelitvi;
ožji družinski člani lahko vplačajo zgolj preo-
stanek osnovnega vložka v interni razdelitvi;

2.2. v notranjem odkupu na:
2.2.1. zaposlene, bivše zaposlene in

upokojene delavce družbe Grand hotel To-
plice Bled d.o.o. oziroma njene pravne
predhodnice ter upravičence iz 2.odst. 29.
člena zakona, pod pogojem, da so kot upra-
vičenci sodelovali pri interni razdelitvi.

III. Prodajna cena
3.1. Prodaja bo potekala po delih os-

novnega vložka, ki je predmet privatizacije
in sicer po osnovnih vložkih v nominalni viši-
ni 14.000 SIT.

3.2 . Prodajna cena za osnovni vložek v
nominalni višini 14.000 SIT v interni razdeli-
tvi znaša 40.540 SIT.

3.2. Prodajna cena za osnovni vložek v
nominalni višini 14.000 SIT v notranjem odku-
pu na dan 1. 1. 1993 znaša 40.540 SIT, pri
čemer se upravičencem na prodajno ceno priz-
na 50% popust. Pri plačilu kupnine z denarnimi
sredstvi se prodajna cena revalorizira z rastjo
drobnoprodajnih cen do dneva podpisa po-
godbe o prodaji poslovnega deleža s SRD, na
dan 10. 3. 2000 pa znaša 91.326 SIT.

IV. Vplačilo kupnine
4.1. Vplačilo kupnine za osnovni vložek

iz interne razdelitve se opravi z izročitvijo
lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP, ozi-
roma potrdil za manj izplačane neto osnov-
ne plače iz 25. a člena ZLPP, pri čemer
morajo upravičenci naprej uporabiti potrdila
in šele nato lastniške certifikate.

4.2. Vplačilo kupnine za osnovni vložek iz
notranjega odkupa se opravi z denarnimi
sredstvi, z izročitvijo presežnih potrdil za manj
izplačane neto osnovne plače iz 25.a člena
ZLPP, oziroma lastniških certifikatov iz 31.
člena ZLPP. Kot kupnina se najprej uporabi-
jo potrdila, nato lastniški certifikati, če jih
upravičenci niso mogli uporabiti v celoti v
okviru interne razdelitve. Šele če s potrdili in
lastniškimi certifikati ni bil odkupljen celoten
osnovni vložek iz notranjega odkupa, se
preostanek lahko odkupi z gotovino.

4.3. Če vplačila upravičencev presežejo
znesek kupnine za osnovni vložek iz notra-
njega odkupa, se vplačani zneski ustrezno
znižajo. Pri znižanju se uporabi kriterij pov-
prečne mesečne plače v zadnjih treh mese-
cih tako, da se spremeni razmerje, ki je
nastalo z vplačilom. V primeru, da upravi-
čenci z vplačilom lastniških certifikatov in
potrdil presežejo celotni znesek kupnine za
osnovni vložek iz notranjega odkupa, se pri
znižanju uporabi proporcialni kriterij.

V. Čas vpisovanja, vpisna mesta
5.1. Upravičenci lahko vpišejo in vplača-

jo osnovni vložek na sedežu družbe Grand

hotel Toplice Bled, d.o.o., Cesta svobode
12, Bled, od 10. 3. do 10. 4. 2000, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

VI. Izguba pravice do vpisa, izključitev
jamčevanja, dodatne informacije

6.1. Upravičenci, ki v roku za vpis in
vplačilo osnovnega vložka po tej ponudbi
osnovnega vložka ne vpišejo in vplačajo,
izgubijo pravico sodelovati pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu.

6.2. To ponudbo SRD posreduje upravi-
čencem zaradi izvajanja svojih obveznosti
po zakonu. Upravičencem so na sedežu
družbe na razpolago vsi potrebni podatki in
dokumentacija o gospodarskem stanju druž-
be, zato se šteje da so z gospodarskim
stanjem družbe seznanjeni. SRD izključuje
kakršnokoli jamčevanje za stvarne in pravne
napake na družbi, njenih sredstvih, pravi-
cah ali obveznostih in/ali poslovnem dele-
žu, ki je predmet te ponudbe.

6.3. Upravičenci lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s sodelovanjem pri priva-
tizaciji ponujenega poslovnega deleža na
sedežu družbe pri ga. Janša, tel.
064/791-149.

Slovenska razvojna družba d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-23050
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

zakona o prevzemih, obveščamo delničar-
je, da nas je Probanka, d.d., Maribor, obve-
stila, da je pridobila 12,44% delež oziroma
166505 delnic Mariborske livarne Maribor,
d.d., ki ji zagotavlja glasovalno pravico.

Mariborska livarna Maribor, d.d.

Št. 02076 Ob-23051
Gradis, Strojno prometna operativa, d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 32, na podlagi 64.
člena zakona o prevzemih in 66. člena za-
kona o trgu vrednostnih papirjev, sporoča,
da jo je družba Remex, d.o.o., Metlika, ob-
vestila, da je 2. 3. 2000 pridobila več kot
5% vseh delnic Gradis SPO, d.d., Ljublja-
na, z oznako GSLG.

Gradis SPO, d.d.
uprava – direktor družbe

Stanislav Fidler, univ. dipl. inž. str.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-23169
Uprava in nadzorni svet družbe Agroind

Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska ce-
sta 5, 5271 Vipava, preklicujeta objavo za
dne 23. 3. 2000 sklicane oziroma prelože-
ne skupščine delničarjev družbe na podlagi

obvestila dosedanje uprave družbe mag.
Igorja Blažine o predložitvi skupščine, kot je
bilo to objavljeno v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 17. 12. 1999 in obvešča delni-
čarje, da se skupščina delničarjev družbe
dne 23. 3. 2000 ne izvede.

Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.
uprava družbe Joško Ambrožič

predsednik nadzornega sveta
Boris Jež

Št. 185/00 Ob-22969
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah ter na podlagi 6.2., 7.2. in
7.3. točke statuta KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Hrastnik,
sklicuje uprava družbe

5. skupščino delniške družbe
KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d.,
ki bo v torek, 18. 4. 2000 ob 12. uri v

sejni sobi na sedežu družbe na Cesti 3.
julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim re-
dom in predlogi sklepov k posameznim toč-
kam dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– za predsedujočo skupščini se izvoli Ka-

rolino Senčar, za preštevalko glasov pa An-
dreja Obran,

– ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc-Rus, za sestavo notarske-
ga zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo o poslovanju KSP Hrastnik, d.d., v
letu 1999.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: ugotovljeni do-
biček v višini 867.501 SIT ostane nerazde-
ljen.

4. Sprejem sklepa o spremembi 1.3.
točke statuta KSP Hrastnik, d.d.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagana sprememba 1.3. točke statuta KSP
Hrastnik, d.d.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vidiranje računovodskih izkazov za leto
2000 skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo Dinamic, d.o.o., iz Novega
mesta.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe kot predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina izvoli naslednje člane nadzorne-
ga sveta družbe kot predstavnike delničar-
jev za mandatno dobo 4 let in s pričetkom
mandata kot je dan izvolitve:

1. Grošelj Leopold,
2. Pergar Marjan,
3. Vidovič Franc,
4. Gričar Ernest.

7. Sprejem sklepa o izplačilu sejnine
za udeležbo na sejah članom nadzornega
sveta.

Objave
delniških družb
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Predlog sklepa uprave: sejnina za ude-
ležbo na sejah nadzornega sveta je nasled-
nja:

– za predsednika: 20.000 SIT neto,
– za člane: 14.000 SIT neto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be, pri Nives Venko, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po pos. točkah dnevne-
ga reda.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Pred-
logi delničarjev morajo biti pisni in obrazlo-
ženi.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedežu družbe zglasijo vsaj 15
minut pred pričetkom zasedanja skupščine
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

KSP Hrastnik, d.d., Hrastnik
uprava družbe – direktor

Ob-22970
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 11. člena statuta družbe
Divida, d.d., sklicujemo

7. skupščino
družbe Divida, d.d.,

ki bo v Ljubljani, v sredo, dne 19. 4.
2000 ob 9. uri, na sedežu družbe Divida,
d.d., Dunajska 22, soba številka 223.

Za sejo skupščine družbe predlagamo
naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
(predsednika skupščine, dva preštevalca
glasov) ter seznanitev s prisotnostjo notar-
ke.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščine izvoli za pred-
sednika skupščine Marka Mikuža ter za pre-
števalki glasov Teo Švigelj in Mojco Lah.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja družbe za poslovno leto 1998 revi-
zijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 111.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe v letu 1998
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta in
seznanitev z revizijskim poročilom poob-
laščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme letno poročilo uprave
o poslovanju družbe v letu 1998 in se sez-
nani z revizijskim poročilom revizorske druž-
be RFR Ernst & Young, d.o.o.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju družbe v letu 1999
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme letno poročilo uprave
o poslovanju družbe v letu 1999.

5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da se spremeni firma družbe, tako da se
odslej glasi: MF-finance, d.d.

Dosedanja skrajšana firma družbe se iz-
briše.

6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da se dejavnost družbe razširi z naslednjimi
dejavnostmi:

51.190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov,

65.210 Finančni zakup (leasing),
65.230 Drugo finančno posredništvo,

d.n.,
67.110 Dejavnost finančnih trgov,
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom,
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremič-

ninami,
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem,
70.310 Dejavnost agencij za posred-

ništvo v prometu z nepremičninami,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi,
72.300 Obdelava podatkov,
72.400 Dejavnosti, povezane s podat-

kovnimi bazami,
74.120 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
74.140 Podjetniško in poslovno sveto-

vanje,
74.150 Dejavnost holdingov,
74.843 Druge poslovne dejavnosti,
93.050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
7. Seznanitev s potekom mandata čla-

noma nadzornega sveta ter imenovanje no-
vih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina ugotavlja, da je članom nad-
zornega sveta družbe Mojci Lah, Janezu
Urbasu in Dušanu Kerncu potekel mandat.
Na predlog nadzornega sveta družbe skupš-
čina imenuje za nova člana nadzornega sve-
ta Mojco Lah in Teo Švigelj.

8. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se članom nadzornega sveta za njiho-
vo udeležbo na sejah in delo v nadzornem
svetu določi sejnina v višini 30.000 SIT neto.

9. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta družbe skupščina sprej-
me čistopis besedila statuta družbe, ki je
sestavni del tega sklepa. Skupščina poob-
lašča upravo družbe za prijavo čistopisa be-
sedila statuta družbe v pristojni sodni regi-
ster.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo ude-
ležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem ro-
ku poleg prijave predložiti tudi pooblastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 9.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 3. 4. 2000 dalje, do dneva skupščine,
in sicer med 9. in 12. uro.

Divida, d.d.,
uprava in nadzorni svet

Ob-22972
Na podlagi določil statuta družbe IMKO

Ljubljana, d.d., direktor družbe sklicuje

5. skupščino družbe
IMKO Ljubljana,d.d.

ki bo dne 19. 4. 2000 ob 14. uri na
sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana – Čr-
nuče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 na podlagi mnenja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo družbe za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
leta 1999 in dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
– skupščina izvoli dva člana nadzornega

sveta, predstavnika delničarjev:
1. Škofič Damjana,
2. Rejc Lucijana;

– skupščina se seznani s članom nad-
zornega sveta, predstavnikom delavcev:

1. Gajšek Brankom.
6. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

družba KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Vsak nasproten predlog k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti v pisni ob-
liki sporočen upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15. uri v istih prostorih, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe

Zibelnik Primož, univ. dipl. inž. stroj.

Ob-23237
Na podlagi 13. člena statuta družbe

GLAS 2000 d.d., uprava sklicuje

sejo skupščine
GLAS 2000 d.d., s sedežem
Partizanska c. 3-5, Maribor,

ki bo v Mariboru, dne 20. 4. 2000 ob
14. uri v prostorih družbe, Partizanska c.
3-5 v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine.

2. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovni leti 1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o pokrivanju izgube in sicer: izguba za po-
slovni leti 1995 in 1996 v višini 292.000
SIT se pokrije iz tekočega poslovanja 1999.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1999.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o delitvi dobička in sicer: dobiček poslov-
nega leta 1999 v višini 502.000 SIT ostane
nerazporejen.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se razreši člana nadzornega sveta mag.
Stojana Binderja. Za člana nadzornega sve-
ta se imenuje mag. Aleksandra Goloba.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora do-
kazati s pismenim pooblastilom.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Če skupščina na prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne uro kasneje, to je dne 20. 4.
2000 ob 15. uri v istih prostorih. Na ponov-
nem zasedanju skupščine se veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

GLAS 2OOO d.d.
uprava

Ob-23253
Uprava delniške družbe Elan, podjetje

za ustanavljanje, financiranje in upravljanje z
drugimi podjetji, d.d., Begunje 1, Begunje
na Gorenjskem, sklicuje na podlagi določil
zakona o gospodarskih družbah in 36. čle-
na statuta delniške družbe zasedanje

skupščine družbe

ki bo dne 18. 4. 2000 ob 10. uri na
sedežu družbe v Begunjah na Gorenjskem,
Begunje 1

Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetni-
ki delnic s pravico do glasovanja.

Popolno prijavo za udeležbo na skupšči-
ni morajo delničarji poslati upravi družbe
tako, da jo ta prejme najkasneje četrti dan
pred skupščino dužbe. Prijava je popolna,
če so ji priložena vsa dokazila, potrebna za
izvrševanje glasovalne pravice delničarja.

Glasovalno pravico za posameznega del-
ničarja ali več delničarjev lahko izvršuje za-
koniti zastopnik ali pooblaščenec delničar-
jev. Zakoniti zastopnik delničarja in poob-
laščenec delničarja, katerega pooblastitev
je vpisana v sodnem registru, svoje zastops-
tvo izkažeta z veljavnim overjenim izpiskom
iz sodnega registra. Pooblaščenec, katere-
ga pooblastitev ni vpisana v sodnem regi-
stru, pa svojo pooblastitev izkaže s pisnim
pooblastilom zakonitega zastopnika delni-
čarja, potrjenim s strani notarja, ki mu je
priložen veljavni overjeni izpisek iz sodnega
registra, iz katerega izhaja pooblastitev za-
konitega zastopnika.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo vsaj 15 %
vseh glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
ni sklic istega dne, to je, 18. 4. 2000 ob
10.30  v istem prostoru z istim dnevnim re-
dom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na število prisotnih delničarjev in
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dnevni red :
1. Otvoritev skupščine, razrešitev pred-

sednika in podpresednika skupščine, izvoli-
tev in imenovanje organov skupščine (pred-
sednika skupščine in komisije za izvedbo
glasovanja) ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa: razrešita se dosedanji
predsednik in podpredsednik skupščine.
Skupščina izvoli za predsednika skupščine
in za člane komisije za izvedbo glasovanja
predlagane kandidate.

2. Sklep o razrešitvi in imenovanju čla-
nov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: razrešijo
se dosedanji člani nadzornega sveta družbe.

V nadzorni svet se kot predstavniki delni-
čarjev izvolijo naslednji člani:

– Matjaž Peterman,
– Miloš Resnik,
– Franci Kraševec,
– Samo Roš,
– Jože Jaklin.
3. Sklep o spremembi firme in sedeža

družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma druž-

be, ki se glasi: Elan, družba za ustanavlja-
nje, financiranje in upravljanje z drugimi
družbami d.d.

Skrajšana firma se glasi: Elan, d.d.
Spremeni se sedež družbe, tako da je

novi sedež družbe v Ljubljani. Poslovni na-
slov družbe je: Dunajska 160, Ljubljana.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Elan

d.d. za poslovno leto 1999 se imenuje revi-
zijska hiša po predlogu nadzornega sveta.

5. Sprejem besedila statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se besedilo sta-
tuta po predlogu uprave.

Gradivo za skupščino, skupaj s predlo-
gom besedila novega statuta družbe je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovnik med 10. in 12. uro.

Elan d.d., Begunje na Gorenjskem
predsednik nadzornega sveta

Nediljko Matič
uprava: Aleš Jerala

Št. 65 Ob-23257
V skladu z določili 18., 19. in 20. člena

statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 29. 2. 2000 sklicuje uprava družbe

16. zasedanje skupščine Zavarovalnice
Maribor d.d.,

ki bo v torek, dne 18. 4. 2000 ob 10.
uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni
dvorani 607/VI z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavno delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov s 15. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi poročilo predsednika uprave družbe
o izvršitvi sklepov skupščine z dne 14. 9.
1999.

3. Sprejem sklepa o spremembah in do-
polnitvah statuta Zavarovalnice Maribor d.d.
(v nadlajevanju: statut);

Predlog sklepa:
a) V celoti se črta besedilo 1. alineje 2.

odst. 7. člena statuta in se nadomesti z
besedilom: strokovne službe na sedežu
družbe ...;

b) in tč. a 10. člena, ki v novem besedilu
statuta glasi: strokovne službe na sedežu
družbe opravljajo naslednje posle: (...);

c) v 33. členu se v celoti črta 2. odst. in
se nadomesti z besedilom: “Uprava družbe
ima predsednika in najmanj enega ter naj-
več štiri člane. Število članov uprave družbe
in njihova delovna področja določi v skladu
z njihovimi zakonskimi pooblastili nadzorni
svet družbe s posebnim sklepom;

d) v celoti se črta 34. člen statuta, ki v
novem besedilu glasi: družbo zastopa in
predstavlja predsednik uprave skupaj s čla-
nom uprave, pooblaščenim za opravljanje
poslov, ki mu jih s posebnim sklepom na-
loži in ga za njih pooblasti nadzorni svet
družbe.

Predsednik uprave lahko določi člana
uprave družbe, ki ga nadomešča v njegovi
odsotnosti. V primeru odsotnosti vseh čla-
nov uprave družbe je za nadomeščanje
predsednika uprave družbe pooblaščen se-
kretar družbe;
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e) skupščina delničarjev prenaša poob-
lastilo za spremembo statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s tem skle-
pom sprejetimi odločitvami na nadzorni svet
družbe.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za pripravo poročila o računovod-
skih izkazih

Predlog sklepa: podaljša se pogodba z
revizijsko družbo “Revidis“ d.o.o. iz Ljublja-
ne za izdelavo poročil o računovodskih iz-
kazih družbe tudi za leto 2000, in v zvezi s
tem bilance stanj, relevantnih za presojo
primernosti statusnih sprememb družbe.

5. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d., oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim poob-
lastilom pred zasednjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno. Sklepi se sprejemajo s statutom
družbe določeno večino.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-23273
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mo-

stovna, Podjetje za izdelovanje jeklenih kon-
strukcij in dvigal Ljubljana, d.d., Verovškova
ulica 60, Ljubljana uprava sklicuje

2. sejo skupščine družbe Mostovna,
Podjetje za izdelovanje jeklenih

konstrukcij in dvigal Ljubljana, d.d.
ki bo dne 21. 4. 2000 ob 15. uri v po-

slovnih prostorih družbe v Ljubljani, Ve-
rovškova 60, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.

Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Preštevalca glasov: Jure Pavič, Slavko
Celin.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.

2. Informacija uprave skupščini o poslo-
vanju in finančnem stanju družbe za leto
1999.

Predlog sklepa je: skupščina sprejme
informacijo uprave o poslovanju in finanč-
nem stanju družbe za leto 1999.

3. Poročilo uprave skupščini o vzrokih
za nastanek kapitalske neustreznosti druž-
be s predlogi ukrepov za zagotovitev dolgo-
ročne kapitalske ustreznosti s povečanjem
osnovnega kapitala.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme poročilo uprave o vzrokih za nasta-
nek kapitalske neustreznosti v družbi Mos-
tovna d.d. Ljubljana.

Osnovni kapital v družbi, ki znaša
218,284.000 SIT se poveča za
148,420.000 SIT z izdajo 74.210 navad-
nih imenskih delnic, v nominalni vrednosti
2000 SIT vsaka in v skupni nominalni vred-
nosti 148,420.000 SIT.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
366,704.000 SIT.

Prodajna cena za delnico na dan 21. 4.
2000 znaša 2.000 SIT in se revalorizira z
rastjo cen na drobno do dneva vplačila za
delnico.

Delnice se lahko vpišejo in vplačajo z
gotovinskim nakazilom najkasneje do 20. 5.
2000 na žiro račun 50104-601-26341, pri
Agenciji za plačilni promet, Podružnica Ljub-
ljana.

Delnice morajo biti v celoti vplačane pred
vpisom povečanja osnovnega kapitala v sod-
ni register.

Na podlagi določil 3. odstavka 313. čle-
na zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94) se v celoti
izključi prednostno pravico dosedanjih del-
ničarjev do vpisa novih delnic.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom
sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet
družbe.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje Constantia MT & D,
d.o.o., Revizijska družba, Vilharjeva 27,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjev bo na voljo na sedežu druž-
be, v tajništvu uprave, vsak delavnik od 10.
do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splo-
šno kadrovskega sektorja na sedežu druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakonski zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mostovna, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Bojan Kočevar

Ob-23316
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Deloza, družba za proizvodnjo de-
lovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sklicuje
uprava Deloze, d.d.

6. sejo skupščine
delniške družbe Deloza, d.d., Zagorje

ob Savi, Cesta zmage 7,
dne 21. 4. 2000, na sedežu družbe v

Zagorju, v jedilnici Deloze, d.d., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7, s pričetkom ob
17. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika in dveh preštevalcev, imenovanje
notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev ude-
ležbe in sklepčnosti ter potrditev dnevnega
reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in no-
tarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potr-
di dnevni red.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1999 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.

3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me pokrivanje izgube za leto 1999 v pred-
loženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: imenuje se revizijska
družba po predlogu nadzornega sveta.

Vse gradivo in informacije o skupščini so
delničarjem na vpogled v splošno-kadrov-
skem sektorju vsak delovni dan od 10.30
do 12.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine, to velja tako za delničar-
je kot za pooblaščence. Rok za prijavo je
do 18. 4. 2000.

Prijava je možna le po pošti oziroma te-
lefaksu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo na sedežu družbe najmanj
eno uro pred pričetkom skupščine. Ude-
leženci skupščine se morajo podpisati na
seznam udeležencev in prevzeti glasoval-
ne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina po-
novno sestala in glasovala ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Deloza, d.d., Zagorje ob Savi
direktor družbe

Ivan Novšak

Ob-23317
Na podlagi točke 7 – 3. člena statuta

Kvik, trgovskega podjetja, d.d., Maribor,
Gosposka 8-10 in v skladu z 257. členom
ZGD in v skladu z določili zakona o finanč-
nem poslovanju uprava sklicuje

5. redno sejo skupščine družbe

v ponedeljek, dne 17. aprila 2000 ob
11. uri, v sejni sobi Kvik, trgovskega podjet-
ja, d.d., Maribor, Gosposka 8-10.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar in dva preštevalca gla-
sov in potrdi notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Potrditev nerevidiranih rezultatov po-
slovanja družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
nerevidirani rezultati poslovanja družbe za
leto 1999.

3. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da udeležbo na

skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Kvik, trgovsko podjetje, d.d., Maribor
uprava

Janez Valant, direktor

Ob-23439
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska ce-
sat 34, direktor družbe vabi delničarje na

6. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,

ki bo dne 20. 4. 2000 ob 12. uri v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slo-
venska c. 34.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne ter seznanitev skupščine s prisotnim no-
tarjem.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Niko Koritnik, za člane verifi-
kacijske komisije se izvolijo: Ljiljana Mijailo-
vič, Maruša Peternelj in Olga Zupanc.

Skupščina se seznani s prisotnim notar-
jem na skupščini.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

3. Razporeditev dobička ustvarjenega v
letu 1999.

Predlog sklepa: čisti dobiček v znesku
66,380.385,75 SIT se razporedi tako, da
se 43,143.620 SIT nameni za dividende,
3,319.000 SIT za nadzorni svet in upravo,
znesek v višini 19,917.765,75 SIT pa osta-
ne nerazporejen.

Dividenda v višini 731 SIT bruto na delni-
co bo izplačana delničarjem, ki bodo na
dan 7. 4. 2000 vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi pri KDD. Izplačane bodo
najkasneje v roku enega meseca po zase-
danju skupščine.

4. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejmejo se izhodišča
plana poslovanja za leto 2000.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2000 se imenuje revizijska družba Au-
ditor, d.o.o., iz Ptuja.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan razen sobote od 8. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda podajo v pisni obliki v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delni-
čarji, ki svojo udeležbo na skupščini prijavi-
jo najkasneje tri dni pred skupščino.

Pooblaščenci oziroma zastopniki se mo-
rajo pred skupščino izkazati s pisnim poob-
lastilom.

Če skupščina ne bo sklepčna bo ponov-
no zasedanje skupščine dne 21. 4. 2000
ob 12. uri v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Hotel Slon, d.d., direktor

Št. 116 Ob-23250

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 40. člena statuta družbe
IGM Zagorje Industrija gradbenega materia-
la, d.d., s sedežem Savska cesta 1, Zagor-
je ob Savi, uprava sklicuje

5. sejo skupščine,

ki bo v ponedeljek, 17. 4. 2000 ob 13.
uri v sejni sobi družbe, Cesta 20. julija 41,
Zagorje ob Savi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine in dveh preštevalcev gla-
sov, imenovanje notarja in pregled dnevne-
ga reda ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik, izvolita se predlagana prešte-
valca glasov, in imenuje se predlagana no-
tarka za sestavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999, ter predloga za razporedi-
tev dobička.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in z mnenjem nad-

zornega sveta družbe, skupščina sprejme
letno poročilo za leto 1999.

b) Na predlog uprave in z mnenjem nad-
zornega sveta družbe skupščina sprejme
sklep, da ostane dobiček iz leta 1999 ne-
razporejen.

3. Predlog pokrivanja izgube nastale v
letih 1996, 1997 in 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta družbe skupš-
čina sprejme sklep o pokrivanju izgube na-
stale v letih 1996, 1997 in 1998.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2000 imenuje revizijsko hišo
Podboršek revizijska družba, k.d., Ulica
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

5. Informacija o imenovanju članov nad-
zornega sveta predstavnikov delavcev.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, v Zagorju ob
Savi, Savska cesta 1, vsak delovni dan v
tednu od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, na sedež družbe, pošljejo

pisne razumno utemeljene predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so na dan 31. 3.
2000 vpisani v delniško knjigo vodeno v
centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi, d.d., ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zakoniti zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo člani nad-
zornega sveta in uprava, tudi če niso delni-
čarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno.

Sklepe k 1., 2., 3., in 4. točki dnevnega
reda sprejemajo delničarji z navadno večino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo oseb-
no, po pooblaščencu ali zastopniku. Poob-
lastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 14. uri, v istem prosto-
ru. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

IGM Zagorje, Industrija gradbenega
materiala, d.d.,
uprava družbe

Ob-23278
Na podlagi določil statuta družbe Česal-

nice Ljubljana, d.d., sklicujem

8. sejo skupščine
delniške družbe Česalnica Ljubljana,

d.d., Ljubljana, Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 18. 4. 2000 ob 12.30

v Ljubljani, Tavčarjeva 6/I, v pisarni notarja
Jožeta Dernovška z naslednjim dnevnim re-
dom.

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli za predsednico
skupščine Andrejo Medved, za preštevalko
glasov Nevenko Golob, zasedanju prisos-
tvuje povabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Letno poročilo družbe Česalnice Ljub-
ljana, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo delniške družbe Česalnice Ljubljana,
d.d., za leto 1999 v predloženem besedilu.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: skupščina sprejme predla-
gano delitev dobička za leto 1999 in neraz-
porejenega dobička iz preteklih let v skup-
nem znesku 10,271.197,71 SIT tako, da
se odvede v rezerve 4,507.243,59 SIT, v
obliki dividend izplača delničarjem
5,232.045 SIT, nerazporejen pa ostane re-
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valorizirani dobiček iz leta 1998 v skupnem
znesku 531.909,12 SIT. Dividenda v višini
105 SIT bruto na delnico bo izplačana del-
ničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine. Dividende bodo
izplačane dne 26. 10. 2000.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov za poslovno leto
2000 skupščina imenuje revizijsko hišo Ernst
& Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Gradivo za skupščino družbe bo na
razpolago vsem delničarjem v prostorih Če-
salnice Ljubljana, d.d., Luize Pesjakove 9,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali njegovim potrdilom o last-
ništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti
pri notarju.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavi-
jo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem. Rok za
prijavo je do vključno 15. 4. 2000. Prijavo
je treba poslati v priporočenem pismu ozi-
roma po telefaksu.

Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nasprotne
predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Česalnice Ljubljana, d.d., Ljubljana,
predsednik NS Habič Martina

uprava d.d.: Stanka Božnar

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30724-1/00-6 Ob-23233

“Izrek odločbe v zadevi izdaje
posamične izjeme združenju družb za

upravljanje

1. Sporazum o temeljnih izhodiščih pri
skupnem nastopanju pooblaščenih investi-
cijskih družb v postopku nakupa delnic ozi-
roma poslovnih deležev od Slovenske raz-
vojne družbe, sklenjen dne 14. 2. 2000,
med spodaj navedenimi družbami za uprav-
ljanje pooblaščenih investicijskih skladov:

(1) AKTIVA - pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa mag. Bošt-
jan Kralj;

(2) ARKADA - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa mag. Andrej Ručigaj;

(3) ATENA - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Janez Gregorič;

(4) AVIP - družba za upravljanje, d.o.o.,
ki jo zastopa Edvard Abram;

(5) CAPINVEST - pooblaščena družba
za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa dr. Blaž
Vodpivec;

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Št. 02072 Ob-23007
Ime javnega glasila: Naša žena.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za raz-

širjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljublja-
na, Dunajska c. 5.

Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Infond-Zlat, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.

Člani uprave izdajatelja: Jure Božič, Ma-
rija Auda, Biserka Božičnik-Križanec.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Jože
Mermal, mag. Branko Pavlin, Darinka Ma-
zora-Stopar.

(6) CERTIUS - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Matjaž Satler;

(7) INTARA - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Samo Primožič;

(8) KBM INFOND - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa mag. Branko Pavlin;

(9) KMEČKA DRUŽBA - družba za uprav-
ljanje, d.o.o., ki jo zastopa Matjaž Gantar;

(10) KREKOVA DRUŽBA - družba za
upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa Milan Ge-
rič;

(11) DUS KRONA - družba za upravlja-
nje, d.o.o., ki jo zastopa Boštjan Gmajnar;

(12) LB MAKSIMA d.o.o., ki jo zastopa
mag. Miroslav Golubič,

(13) NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA
za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa mag.
Stanislav Valant;

(14) POMURSKA DRUŽBA za upravlja-
nje, d.d., ki jo zastopa Ivan Vizjak;

(15) PRIMORSKI SKLADI d.o.o., ki jo
zastopa Igor Kragelj;

(16) PROBANKA - družba za upravlja-
nje, d.o.o., ki jo zastopa Radovan Stonič;

(17) PULSAR - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Zvone Zupanič;

(18) S HRAM - družba za upravljanje,
d.d., ki jo zastopa Metod Logar;

(19) TRIGLAV - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Janko Kastelic;

(20) VIZIJA - družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Vinko Štih;

je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
ZPOmK in zato ni prepovedan in ničen.

2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje odločbe.

3. Posamična izjema je podeljena za čas
veljavnosti enotne ponudbe vseh registrira-
nih pooblaščenih investicijskih družb, ki so
poslovno sposobne, za nakup obeh paketov
delnic, ki so predmet javnega razpisa Slo-
venske razvojne družbe, objavljenega v Urad-
nem listu št. 4-5/2000 z dne 21. 1. 2000.

4. Zahtevek za izdajo negativnega izvida
se zavrne.

5. Začasna odločba pod opr. št.
30724-1/00-3 z dne 25. 2. 2000 se raz-
veljavi.

Urad RS za varstvo konkurence

Ob-23008
Ime javnega glasila: Primorske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

KBM Infond, Družba za upravljanje investicij-
skih skladov, d.o.o., Trg svobode 6, Maribor.

Izdajatelj: Primorske novice, Časopi-
sno založniška družba, d.o.o., Koper, Uli-
ca OF 12.

Uprava izdajatelja: direktorica Barbara
Verdnik.

Št. 07/2000 Ob-23241
Firma pravne osebe: Radio Krka Novo

mesto, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Adamičeva ulica

2, 8000 Novo mesto.
Vir financiranja: ekonomska propaganda

(reklamni oglasi).
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot

10% kapitala družbe: Aleksander Pirš.

Ob-23242
Ime javnega glasila: Dnevnik s sedmo

številko Nedeljski dnevnik.
Vir financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Kmečka družba, d.d., Stegne 21, Ljubljana,
Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana.

Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.

Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris

Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Ste-
van Savič.

Ob-23243
Ime javnega glasila: Hopla.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Kmečka družba, d.d., Ljubljana, Delo Pro-
daja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana.

Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.

Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris

Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Ste-
van Savič.

Ob-23351
Ime javnega glasila: TV Tezno.
Vir financiranja: dotacije.
Sedež pravne osebe: Maribor, Bevkova 2.
Uprava: Jože Kuhar, ek.
Nadzorni svet: Rudolf Kramberger, Pe-

ter Kovačič, Jelka Lešnik.

Ob-23527
Ime javnega glasila: časopis Vestnik in

Radio Murski val.
Viri financiranja: v glavnem iz lastnih vi-

rov.
V strukturi prihodkov Vestnika predstav-

lja naročnina 57%, oglasi 36% in 7% ostali
prihodki. V strukturi prihodkov Radia Murski
val znašajo prihodki od oglasov 94% in 6%
ostali prihodki.

Struktura kapitala: družba pooblaščenka
IVR, d.o.o., 33%, Slovenski odškodninski
sklad 10%, 51% zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci in 6% lastni sklad delnic.
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Uprava: direktorica Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Dragutin Belo-

glavec – predsednik, Bojan Peček, Ludvik
Kovač, Nataša Praprotnik, Jože Graj in Ne-
venka Emri.

Ob-23528
Ime javnega glasila: Radio Plus Mari-

bor.
Sedež uredništva: Lackova 76, 2000

Maribor.
Matična številka: 5582270.
Vir financiranja: lastna sredstva družbe.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima v

lasti več kot 10% kapitala oziroma upravljal-
skih pravic: B. & B. Belna, d.o.o., Šentilj
49b, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Direktor lastnika: Bojan Belina, ki zasto-
pa pravno osebno neomejeno in je edini
podpisnik poslovnih listin.

Razne objave

Št. 0048-466/9-00 Ob-23520
Republika Slovenija, Ministrstvo za notra-

nje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na podla-
gi 52. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/
97, 87/97, 34/98 in 91/98), 6. člena ure-
dbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepre-
mičnin in premičnin v lasti Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter Sklepa
Vlade Republike Slovenije o potrditvi poseb-
nega načrta prodaj, zamenjav in nabav držav-
nega premoženja Ministrstva za notranje za-
deve za leto 1999, št. 460-00/98-6 (N), z
dne 8. 7. 1999 objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin v Logu pod

Mangartom, z zbiranjem pisnih
ponudb

1. Predmet prodaje: nepremičnina v Lo-
gu pod Mangartom (nekdanja stražnica),
ležeča na parceli št. 71/44 in funkcionalno
zemljišče v izmeri 86 m2.

2. Izklicna cena: izklicna cena je
1,275.658 SIT, ki je vrednost, ugotovljena
po uradni cenitvi.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini; rok plačila ne sme biti
daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe.

4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:

Način plačila: virmansko, številka raču-
na: 50100-637-55284 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 61140, dra-
žitelji morajo v ponudbi priložiti potrdilo o
vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15
dni po končani javni dražbi.

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ter
lastno izjavo o plačanih zapadlih obvezno-
stih do svojih upnikov,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogod-
bo,

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina bo zadržana,

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne draž-
be obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o
izidu pisno obveščeni predvidoma v roku 3
dni od javnega odpiranja ponudb,

– zavezanec za davek na promet nepre-
mičnin je prodajalec, vse druge stroške v
zvezi s prenosom lastništva (stroške overi-
tve, vpis v zemljiško knjigo in morebitne dru-
ge stroške) nosi dražitelj,

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

6. Ogled nepremičnin: ogled nepremič-
nine, ki je predmet javne dražbe, je možen
dne 24. 3. 2000, med 10. in 12. uro, po
predhodni najavi pri Francu Žagarju (Sektor
za prehrano, stanovanjske in počitniške za-
deve) na tel.št. 061/151-65-15, int. 303.

7. Dokumentacija: dražitelji se lahko s
podrobnejšimi pogoji seznanijo iz dokumen-
tacije predmetne javne dražbe, ki jo lahko
zahtevajo od dneva objave javne dražbe v
Uradnem listu RS do roka za oddajo po-

nudb, in sicer med 12. do 14. uro, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo, in sicer
na naslednjem naslovu: Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Marin-
ki Hlade, tel. 061/172-43-83.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumenta-
cije z navedbo osnovnih podatkov ponudni-
ka (naziv, naslov, davčna številka) ter doka-
zilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: 1.000 SIT, način plačila: virmansko, šte-
vilka računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
466-9-00.

8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-
trebno predložiti do 4. 4. 2000, najkasneje
do 10.30.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 4. 2000,
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Sektor za finance, plan in inve-
sticije, Oddelek za investicije in javna naro-
čila, Cankarjeva 4, Ljubljana, II. nadstropje,
soba št. 206.

Predstavniki ponudnikov - pravnih
oseb, ki bodo prisotni na javnem odpira-
nju ponudb, morajo pred pričetkom odpi-
ranja ponudb, komisiji izročiti pisna poob-
lastila za sodelovanje na javnem odpira-
nju.

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-23053
Consulting, d.d., Središka 21, Ljubljana, objavlja

javno licitacijo
za prodajo rabljenih elektro viličarjev INDOS

Licitacija bo dne 24. 3. 2000 na Središki 21, ob 12. uri.
Ogled bo mogoč na dan licitacije od 8. do 11. ure, na Središki 21.
Vplačilo kavcij v višini 10% začetne cene bo 24. 3. 2000, od 11. do 12. ure.
DDV plača kupec in bo prištet doseženi ceni.

Zap. št. Opis Letnik Začetna cena

1. Tripoložajni VA E 3P-E 1987 500.000 SIT
2. Tripoložajni VA E 3P-E 1987 500.000 SIT
3. Skladalnik S 16 1982 250.000 SIT
4. Komisionirnik K 12 1987 300.000 SIT
5. Elektroviličar V 12 E 3 1980 50.000 SIT
6. Viličar električni ročni 30.000 SIT
7. Stojalo listač za tepihe, 2 kom 100.000 SIT

Vsi elektro viličarji in listača za preproge se prodajajo po načelu “ogledano-kupljeno” in
po prevzemu ne jamčimo glede kvalitete.

Informacije po telefonu 140-36-65, od 10. do 12. ure.
Consulting, d.d.,

podjetje za finančno poslovne
storitve in svetovanje, Ljubljana
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Intereuropa mednarodna špedicija, trans-
port in pomorska agencija, delniška družba,
Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo vse-
bino: INTEREUROPA d.d., filiala špedicija
Jesenice 38. Ob-23700

Marinc Andrej, Praprotnikova 18, Mozirje,
štampiljko z napisom ANDREJ MARINC, dipl
oec. stalni sodni izvedenc finančne stroke Pra-
protnikova 18, Mozirje. gni-20667

Pintar Izidor s.p., Trg prekomorskih brigad
9, Ljubljana, štampiljko z napisom PINTAR Izi-
dor Pintar, s.p. Trg prekomorskih brigad 9
1000 Ljubljana. gnj-20791

TISKARNA KALIPSO d.o.o., Triglavska 50,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napi-
som Tiskarna Kalipso Ljubljana d.o.o.
gni-21021

Priglasitveni list

Jerovšek Martin, Gubno 29, Lesično, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št. ROD
043361. gnm-20609

Jovanović Danilo, Lobetova ulica 8, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št. 038/
1650-95, izdan dne 12. 7. 1995.
gno-20882

Kranjc Nevenka, Šujica 77/a, Dobrova,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0605/94,
izdan dne 18. 5. 1994. gnp-20660

Krivic Jože s.p., Češnjice 17, Trebelno,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0369/94,
izdan dne 18. 10. 1994. gnq-21005

Krstič Slavica, Cesta zmage 53, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5212/97,
izdan dne 4. 8. 1997. gnd-20543

Majerle Tatjana s.p., Deskova vas 18/a,
Stari trg ob Kolpi, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0450/94. gnp-20881

Pevec Marjetka, Mijavčeva ulica 17, Ško-
fljica, priglasitveni list, opravilna št. 28-0733/
94, izdan dne 20. 5. 1994 - original, izdan
na ime Klemenčič Metka. gnz-20746

Razgoršek Eva, Slovenska ulica 33, Mari-
bor, obrtno dovoljenje, št. 66018, izdano
dne 19. 2. 1999. gnb-20770

Špringer Peter, Belokranjska cesta 16,
Novo mesto, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 059566/2748/01-48/1999, izdana dne
24. 6. 1999. gnq-20880

Tomaževič Jože, Semič 32/a, Semič, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0078/94.
gng-20640

Vulanović Marko, Rožna ulica 37, Ljublja-
na, obrtno dovoljenje, št. 030565/1750/
00-38/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gny-20672

Žvikart Tatjana, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-0815/96, izdan dne 18. 4. 1996 pri
DURS, izpostava Slovenj Gradec. gnx-20773

Potne listine

Abram Maja, Veluščkova ulica 4, Izola - Iso-
la, potni list, št. AA 203310, izdala UE Izola.
gnc-20944

Adamov Terezija, R. Vujovića Čoče 6, Beo-
grad, potni list, št. BA 199303, izdala UE Mari-
bor. gny-20897

Adlešič Saško, Dragarjeva ulica 8, Domža-
le, potni list, št. BA 483087, izdala UE Domža-
le. gne-20792

Babič Savo, Jakčeva 12, Ljubljana, potni
list, št. BA 118380, izdala UE Ljubljana.
gnn-21133

Balažič Cvetka, Brdnikova ulica 22, Ljublja-
na, potni list, št. AA 3421, izdala UE Ljubljana.
gnk-20961

Beganović Merina, Cankarjeva ulica 14,
Nova Gorica, potni list, št. AA 889116, izdala
UE Nova Gorica. gnk-20590

Beganović Merina, Cankarjeva ulica 14,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42686, izdala UE Nova Gorica. gnf-20591

Bilandžija Miloš, Likozarjeva ulica 23, Kra-
nj, potni list, št. BA 717528, izdala UE Kranj.
gnx-20748

Bogdan Robert, Kidričeva ulica 5, Ljuto-
mer, potni list, št. AA 102404, izdala UE Ljuto-
mer. gng-20940

Breceljnik Dragica, Hafnerjeva ulica 8, Lju-
bljana-Šentvid, potni list, št. BA 375944, izdala
UE Ljubljana. gnw-20724

Brković Jovo, Okrogarjeva 5, Celje, potni
list, št. AA 749876, izdala UE Celje.
gnu-20701

Brković Nada, Okrogarjeva ulica 5, Celje,
potni list, št. BA 328877. gnr-20704

Brković Sladjana, Okrogarjeva ulica 5, Ce-
lje, potni list, št. BA 328873, izdala UE Celje.
gnr-20529

Brković Slađan, Okrogarjeva 5, Celje, potni
list, št. BA 981361, izdala UE Celje. gnt-20702

Broćić Jernej, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 973105, izdala UE Ljubljana.
gnc-20569

Budaji Peter, Loka pri Mengšu, Na gmanji
18, Mengeš, potni list, št. AA 491983, izdala
UE Domžale. gnu-20976

Burkat Tanja, Gorenje Kamence 35, Novo
mesto, potni list, št. BA 208345, izdala UE
Novo mesto. gnr-20854

Burnik Franc, Gogalova ulica 8, Kranj, potni
list, št. AA 035973, izdala UE Kranj.
gno-20982

Butina Miha, Steletova 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 411794, izdala UE Ljubljana.
gnn-20608

Celarec Radulović Nika, Štihova ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 453936, izdala UE
Ljubljana. gnf-21116

Crljen Matjaž, Cesta v Log 11, Bistrica ob
Dravi, potni list, št. BA 843615, izdala UE Ruše.
gni-20988

Delić Kemal, Roška cesta 43, Kočevje, po-
tni list, št. AA 919302, izdala UE Kočevje.
gnj-20562

Derlink Aleš, Gregorčičeva 1, Bled, potni
list, št. AA 831368, izdala UE Radovljica.
gnh-20589

Dević Miladin, Maistrova 4, Litija, potni list,
št. BA 864186, izdala UE Litija. gns-20628

Doberšek Franc, Partizanska ulica 40, Ra-
dlje ob Dravi, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 84/1999. gnj-20716

Dolenc Izidor, Senožeče 120, Senožeče,
potni list, št. AA 628039, izdala UE Sežana.
gni-20863

Dolenc Marija, Senožeče 120, Senožeče,
potni list, št. BA 049330, izdala UE Sežana.
gnj-20862

Dolgan Nataša, Godešič 42, Škofja Loka,
potni list, št. BA 854398, izdala UE Škofja
Loka. gnx-20723

Domitrović Kos Suzana, Selanov trg 2, Lju-
bljana, potni list, št. BA 413946, izdala UE
Ljubljana. gnt-20585

Drobnič Gorazd, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 885522, izdala UE Ljubljana.
gng-21040

Džehverović Mirjan, Liminjanska cesta 89,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA 404389,
izdala UE Piran. gnd-20943

Eler Simon, Cankarjeva cesta 2, Tržič, pot-
ni list, št. AA 891761, izdala UE Tržič.
gne-20717

Erjavec Simon, Prušnikova 27, Ljubljana,
potni list, št. BA 239508, izdala UE Ljubljana.
gnt-20952

Flucher Jože, Kidričeva 14, Rogaška Slati-
na, potni list, št. AA 087160, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnu-21001

Fortuna Morena, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 515090, izdala UE Ljubljana.
gnj-21141

Fržop Josip, Ulica Matije Tomca 1, Domža-
le, potni list, št. AA 024793, izdala UE Domža-
le. gns-20532

Gajšek Nataša, Nušičeva ulica 12, Celje,
potni list, št. BA 620318, izdala UE Žalec.
gnb-20695

Golob Damijan, Šmartno ob Paki 84, Šmar-
tno ob Paki, potni list, št. BA 920915, izdala
UE Velenje. gne-20867

Grdović Petrina, Ulica XXX. divizije 12, Por-
torož - Portorose, potni list, št. AA 519275,
izdala UE Piran. gnq-20630

Grm Barbara, Srednja vas v Bohinju 51,
Srednja vas v Bohinju, potni list, št. AA 28837,
izdala UE Radovljica. gno-20832

Herceg Ivan, Okrogarjeva ulica 3, Celje,
potni list, št. BA 596089, izdala UE Celje.
gnu-21026

Ivanjko Štefan, Novo Polje, Cesta VIII/29,
Ljubljana, potni list, št. AA 33775, izdala UE
Ljubljana. gnv-20975

Jovanović Danica, Jakčeva 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 453381, izdala UE Ljubljana.
gnm-20734

Karner Peter, Bukovska vas 35/a, Dravog-
rad, potni list, št. AA 024868, izdala UE Dravo-
grad. gng-20719

Karnet Marta, Dragotinci 27, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list, št. BA 435871, izdala UE
Gornja Radgona. gnl-20860

Keser Zoran, Gosposka ulica 7, Celje, pot-
ni list, št. AA 565231, izdala UE Celje.
gnl-20639

Klaj Danijela, Cesta na Markovec 17, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 518737,
izdala UE Koper. gnq-20830

Klaj Jure, Cesta na Markovec 17, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 762008, izdala
UE Koper. gnr-20829

Klaj Zvezdan, Čevljarska ulica 20, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 518586, izdala
UE Koper. gns-20828

Klemenšek Viljem, Solčava 50/a, Solčava,
potni list, št. BA 809074, izdala UE Mozirje.
gni-21013

Ključarič Alan, Nušičeva ulica 12, Celje,
potni list, št. BA 920680, izdala UE Žalec.
gne-20696

Knez Nadja, Rožna dolina, Ul. 25. maja 3,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
7707, izdala UE Nova Gorica. gnf-20941
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Kočar Tomislav, Brezovci 41/d, Puconci,
potni list, št. BA 343474, izdala UE Murska
Sobota. gnb-20574

Koren Anton, Kačiče, Pared 2/a, Divača,
potni list, št. AA 167364, izdala UE Sežana.
gnw-20853

Korošec Dušan, Selniška cesta 14, Selnica
ob Dravi, potni list, št. AA 436519, izdala UE
Ruše. gng-20990

Košir Martina, Gorenjskega odreda 18, Kra-
nj, potni list, št. BA 328506, izdala UE Kranj.
gnl-20685

Kovač Anton, Nad elektrarno 16, Kamnica,
potni list, št. AA 849609, izdala UE Maribor.
gnq-20530

Kovačič Mojca, Mali Lipoglav 42, Šmar-
je-SAP, potni list, št. BA 796833, izdala UE
Ljubljana. gnt-20827

Kozlovič Tina, Cahova ulica 14, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 578395, izdala UE
Koper. gnt-20852

Krušič Tina, Bezenškova 11, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 587035, izdala UE Ljubljana.
gni-20613

Lahajnar Aljoška, Koritno 52, Radovljica,
potni list, št. AA 162281, izdala UE Radovljica.
gnx-20598

Lalović Borivoj, Černelavci, Zadružna ul. 12,
Murska Sobota, potni list, št. BA 033069, iz-
dala UE Murska Sobota. gns-20978

Lesjak Terezija, Krambergerjeva ulica 10,
Limbuš, potni list, št. AA 135148, izdala UE
Maribor. gnm-20534

Lesjak Vera, Betnavska 28, Maribor, potni
list, št. BA 161092, izdala UE Maribor.
gnb-20870

Leskovič Gordana, Cankarjeva 36, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
111642, izdala UE Nova Gorica. gnz-20946

Lušić Mojca, Kardeljev trg 1, Velenje, potni
list, št. AA 701840, izdala UE Velenje.
gns-20703

Malenšek Jože, Zaloška 51, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 247793, izdala UE Ljubljana.
gno-20682

Maučič Andrej, Zakl 41, Podlehnik, potni
list, št. BA 729378, izdala UE Ptuj. gnb-20820

Miklič Peter, Virje 14, Tržič, potni list, št. AA
190868, izdala UE Tržič. gnx-20873

Mladenović Nadica, Vide Pregarčeve 23,
Ljubljana, potni list, št. AA 936473, izdala UE
Ljubljana. gny-20951

Nolimal Damjan Thomas, Miklošičeva 1/b,
Domžale, potni list, št. BA 774294, izdala UE
Domžale. gni-21038

Nolimal Duško, Miklošičeva ulica 1/b, Do-
mžale, potni list, št. AA 643750, izdala UE
Domžale. gnj-21037

Nolimal Magda, Miklošičeva ulica 1/b, Do-
mžale, potni list, št. AA 643633, izdala UE
Domžale. gnh-21039

Ogrin Tatjana, Selšček 1, Cerknica, potni
list, št. BA 413526, izdala UE Ljubljana.
gnl-21035

Otoničar Tomaž, Dolenja vas 15, Cerknica,
potni list, št. AA 942520, izdala UE Cerknica.
gnb-20945

Pipan Matjaž, Trubarjeva 18, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 65755, izda-
la UE Nova Gorica. gni-20588

Pipan Robert, Ulica bratov Babnik 5, Ljub-
ljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 17/2000. gng-20815

Plevanč Maja, Černetova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 376145, izdala UE Ljubljana.
gnw-21024

Polak Jože, Gorenje 16/a, Šmartno ob
Paki, potni list, št. AA 264449, izdala UE Vele-
nje. gnh-20993

Polak Štefanija, Gorenje 16/a, Šmartno ob
Paki, potni list, št. AA 264448, izdala UE Vele-
nje. gnc-20998

Polak Štefka, Pipanova cesta 66, Šenčur,
potni list, št. AA 920743, izdala UE Kranj.
gnn-21033

Popovič Milan, Potrčeva ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 948239, izdala UE Ljubljana.
gni-20742

Požrl Marko, Razgled 5, Izola - Isola, potni
list, št. AA 207375, izdala UE Izola.
gnx-20948

Primožič Bojana, Podlubnik 156, Škofja
Loka, potni list, št. AA 787813, izdala UE Ško-
fja Loka. gnp-20606

Pucelj Jože, Podboršt 3, Šentvid pri Stični,
potni list, št. BA 624841, izdala UE Grosuplje.
gnw-20524

Rajhard Judita, Radovna 6, Radovljica, pot-
ni list, št. AA 252561, izdala UE Jesenice.
gnj-20587

Ratkovič Sašo, Gubčeva ulica 6, Kranj, po-
tni list, št. BA 960224, izdala UE Kranj.
gny-20826

Ratoša Gino, Triban 33, Koper - Capodist-
ria, potni list, št. AA 485228, izdala UE Koper.
gny-20947

Rauh Andrej, Žitence 19, Jurovski Dol, pot-
ni list, št. BA 690842. m-391

Repinc Ciril, Izletniška ulica 18, Radovljica,
potni list, št. AA 173672, izdala UE Radovljica.
gnh-20593

Repnik Simon, Kržišnikova ulica 10, Med-
vode, potni list, št. BA 853995, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-20806

Resman Silva, Grajska cesta 41, Bled, pot-
ni list, št. AA 499510, izdala UE Radovljica.
gne-20942

Robavs Robert, Stožice 42/A, Ljubljana,
potni list, št. BA 950503, izdala UE Ljubljana.
gng-21115

Romih Viljem, Pod Šijo 14, Tržič, potni list,
št. AA 191242, izdala UE Tržič. gnh-21114

Rukelj Andrej, Morje 128/b, Maribor, potni
list, št. BA 660078, izdala UE Maribor.
gnk-20865

Sedar Jože, Križevci 103, Križevci, potni
list, št. AA 25574, izdala UE Murska Sobota.
gnh-20689

Sekereš Natalija, Dobrovnik 174, Turnišče,
potni list, št. BA 715399, izdala UE Lendava.
gnq-20705

Selan Alen, Podlubnik 162, Škofja Loka,
potni list, št. BA 342143, izdala UE Škofja
Loka. gnx-20973

Skornšek Erna, Metleče 36, Šoštanj, potni
list, št. AA 804574, izdala UE Velenje.
gnz-20996

Strašek Marija, Stranje 14, Šmarje pri Jel-
šah, potni list, št. AA 120402, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gnq-20980

Strgar Peter, Murnova 5, Brežice, potni
list, št. BA 180791, izdala UE Brežice.
gnb-20720

Šoštarič Davor, Kersnikova ulica 13, Mari-
bor, potni list, št. AA 44466, izdalo MNZ RS.
gnm-20584

Tacer Marjan, Gradnikova cesta 4/a, Bled,
potni list, št. AA 25682, izdala UE Radovljica.
gnt-20677

Tkalčič Peternel Mihaela, Pokopališka ces-
ta 4, Celje, potni list, št. BA 429964, izdala UE
Celje. gnn-20833

Topolovec Vladimir, Metoda Mikuža 10, Lju-
bljana, potni list, št. BA 738549, izdala UE
Ljubljana. gnv-20875

Trefalt Franek, Dermastijeva 31, Radomlje,
potni list, št. AA 491567, izdala UE Domžale.
gnu-20801

Tršan Peter, Trstenik 36/a, Golnik, potni
list, št. BA 609317, izdala UE Kranj.
gnu-20955

Turk Albin, Klanec 5, Sv. Anton, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. AI 3130, izdala
UE Koper. gnz-20950

Turnšek Frančiška, Ljubljanska 15/d, Vele-
nje, potni list, št. AA 804853, izdala UE Vele-
nje. gnf-20995

Turšič Damjana, Ulica prekomorskih brigad
4, Postojna, potni list, št. BA 815339, izdala
UE Postojna. gnr-20879

Umeh Miha, Saveljska cesta 96/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 590430, izdala UE Ljublja-
na. gnz-20800

Velepec Juš, Dolsko 72, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. BA 679780, izdala UE Ljubljana.
gnd-20843

Velepec Kladnik Katerina, Dolsko 72, Dol
pri Ljubljani, potni list, št. AA 448610, izdala
UE Ljubljana. gnc-20844

Velepec Urh, Dolsko 72, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. BA 887830, izdala UE Ljubljana.
gne-20842

Velepec Uroš, Dolsko 72, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. AA 434, izdala UE Ljubljana.
gnf-20841

Verdnik Rado, Pohorska cesta 32, Vuzeni-
ca, potni list, št. BA 194878, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnx-21048

Vodnik Andrej, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 796128, izdala UE Ljubljana.
gnu-20876

Vodopivec Sašo, Opatje selo 2/f, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 9144, izdala
UE Nova Gorica. gni-20592

Vodušek Anton, Pohorska cesta 6, Radlje
ob Dravi, potni list, št. AA 336287, izdala UE
Radlje ob Dravi. gng-20694

Volarević Alenka, Svetice 8, Zagreb, potni
list, št. BA 275444, izdala UE Trbovlje.
gnd-21018

Volk Boris, Gubčeva 7, Litija, potni list,
št. BA 196670, izdala UE Ljubljana.
gnn-20933

Vučina Janez, Juršinci 40/a, Ptuj, potni
list, št. AA 021004, izdala UE Ptuj.
gnw-21053

Vujić Dragan, Manžah 31, Koper - Capodi-
stria, potni list, št. BA 760346, izdala UE Ko-
per. gnt-20602

Weber Franc, Aškerčeva 14, Maribor, potni
list, št. BA 057416, izdala UE Maribor.
gnf-20991

Zabret Irena, Podrečje 49, Domžale, potni
list, št. AA 366607, izdala UE Domžale.
gnt-20877

Zagoričnik Gašper, Nušičeva ulica 14, Ce-
lje, potni list, št. BA 595999, izdala UE Celje.
gnt-20706

Zagoričnik Petra, Nušičeva ulica 14, Celje,
potni list, št. BA 620948, izdala UE Celje.
gnl-20710

Zagoričnik Vera, Nušičeva ulica 14, Celje,
potni list, št. AA 277007, izdala UE Celje.
gnr-20708

Zulić Muharem, Zaloška cesta 275, Ljublja-
na, potni list, št. AA 870940, izdala UE Ljublja-
na. gnp-20981

Zupan Primož, Golniška cesta 99, Mlaka
pri Kranju, Kranj, potni list, št. BA 525754,
izdala UE Kranj. gns-20953

Zuza Aleš, Poljubinj 96, Tolmin, maloobme-
jno prepustnico, št. AI 136732, izdala UE Tol-
min. gnc-20594

Zuza Irena, Poljubinj 96, Tolmin, potni
list, št. BA 699042, izdala UE Tolmin.
gny-20597
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Osebne izkaznice

Artač Stanislav, Ulica bratov Mivšek 18, Bo-
rovnica, osebno izkaznico, št. 51603.
gnm-21034

Bergant Janko, Celovška 128, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 68193. gnc-20819

Berlič Ferlinc Margit, Na Jelovcu 48, Sod-
ražica, osebno izkaznico, št. 8434. gnv-20850

Bertelović Mato, Činžat 18, Fala, osebno
izkaznico, št. 133985. gnd-20868

Bizjak Erik, Jurišče 15, Pivka, osebno izka-
znico, št. 126332. gnw-20699

Blažič Slavko, Krimskega odreda 124, Vrh-
nika, osebno izkaznico, št. 99260.
gnm-21134

Bogunović Branko, Vrtna ulica 10, Rakek,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.11/2000. gnx-20823

Bručić Danijel, Jugovska ulica 2, Lendava -
Lendva, osebno izkaznico, št. AH 9896 - za
tujca, izdana 31. 8. 1998 pri UE Lendava.
gnt-20527

Copot Anja, Jeretinova ulica 5, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 26299. gnt-21027

Draškovič Janko, Trata IX/1, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 133442. gnp-20656

Germovšek Jožica, Pišeče 81, Pišece, ose-
bno izkaznico, št. 61800. gnh-20714

Gluvić Anita, Kidričeva ulica 21, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 265233. gnl-20985

Hasanagić Elvir, Brilejeva ulica 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 259295. gny-20776

Hasnoš Marko, Ul. Goce Delčeva 23, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 167364. gnf-20866

Huber Vladimir Zdenko, Ljubljanska ulica
100, Maribor, osebno izkaznico, št. 241863.
gnz-20700

Jančar Vera, Celovška cesta 123, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 168100. gnm-20759

Jemelka Marica, Dol 3/b, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 188926. gnt-20831

Kenk Igor, Černetova 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 186197. gnr-20779

Kerec Jože, Čebelarska 10, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 296520. gnr-20533

Knežević Bogdanka, Plešičeva 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 324683. gnh-20739

Kocjan Andraž, Maroltova 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 248095. gnr-20579

Kostelec Karolina, Pokopališka 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 104398. gny-20797

Kralj Danijel, Lošca 33, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 6386. gnf-20691

Kunaver Viktorija, Zaboršt 1/a, Dol pri Lju-
bljani, osebno izkaznico, št. 135617.
gnj-20837

Likar Robert, Žagolič 8, Col, preklic oseb-
ne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.19/2000.
gnz-20825

Lovrenčič Uroš, Zagorska 1, Miklavž na Dra-
vskem polju, osebno izkaznico, št. 246703.
gnx-20848

Miklič Peter, Virje 14, Tržič, osebno izkaz-
nico, št. 139934. gny-20872

Mikulin Dušan, Oblakova 26, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 138121. gnn-20983

Mužič Urša, Mladinska 30, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 502. gnb-20595

Nedeljković Marko, Razlagova 17, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 121212.
gnx-20798

Oder Ivan, Na Šancah 88, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 26105.
gnw-20599

Pavlin Marija, Črešnjice 13/b, Otočec,
osebno izkaznico, št. 129952. gny-20601

Petelin Dušan, Pod topoli 2, Ljubljana, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.22/2000. gne-21117

Podlogar Andrej, Gubčeva 7, Litija, osebno
izkaznico, št. 121613. gno-20932

Popovič Milan, Potrčeva ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 179137. gnj-20741

Prijatelj Ivan, Zbilje 16, Medvode, osebno
izkaznico, št. 121339. gnb-21120

Puhman Aleš, Sp. Polskava 33, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 177185. gnk-20686

Pušar Irena, Trnovec 29, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 53914. gnr-20804

Rant Majda, Linhartova 40, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 93587. gnz-20725

Redenšek Bojana, Krmelj 86/A, Krmelj,
osebno izkaznico, št. 117996. gny-21122

Rošić Zlatko, Livarska 7, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 300696. gns-21028

Smeh Anita, Radvanjska 10, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 138294. gng-20715

Smolej Urška, Cankarjeva 9, Jesenice, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.17/2000. gni-20617

Šarkanj Jadran, Manžan 10/f, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 109370.
gnb-20949

Širca Anamarija, Glinškova ploščad 11, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 20160.
gnp-20956

Tacer Marjan, Gradnikova cesta 4/a, Bled,
osebno izkaznico, št. 86363. gnr-20679

Vončina Primož, Šutna 84, Žabnica, oseb-
no izkaznico, št. 326035. gnr-21029

Vuković Bojan, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 289647. gnz-20821

Zupančič Branko, Veliko Mlačevo 100, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 156842.
gnn-20958

Žerjav Anita, Kurirčkova 47, Miklavž na Dra-
vskem polju, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.14/2000. gns-20803

Vozniška dovoljenja

Adamič Hermina, Ponikve 64/a, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11140, izdala UE Grosuplje.
gne-20621

Adamič Janez, Ponikve 64/a, Videm-Dob-
repolje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8015, izdala UE Grosuplje. gnd-20622

Adlešič Saško, Dragarjeva 8, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944600, reg.
št. 29875, izdala UE Domžale. gnd-20793

Arhar Janko, Kajuhova 9, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. BCGH, št. 14413, izdala UE Ško-
fja Loka. gnl-20989

Arnuš Metka, Radvanjska 35, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8675, izdala
UE Maribor. m-393

Atedhe Kelmendi, Ukmarjeva 2, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12782, izdala UE Piran. gnd-20568

Auber Slavka, Ig 190, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1164779, reg. št.
211113, izdala UE Ljubljana. gnq-20780

Avgustinčič Tomaž, Brilejeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163779, reg. št. 190908, izdala UE Ljublja-
na. gno-20607

Bajec Matija, Bukovčeva 12, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944523, reg.
št. 29789, izdala UE Domžale. gnk-20836

Bajrić Muriz, Prijateljeva ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 90787,

reg. št. 169577, izdala UE Ljubljana.
gnt-20977

Banko Laura, Savinjska 53, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211057, izdala
UE Žalec. gns-20878

Belčič Irena, Staretova 28, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1091182, reg. št.
46968, izdala UE Kranj. gnp-21031

Belšak Primož, Gubčeva 7, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14991, izdala UE Slovenj Gradec.
gnu-20901

Bergant Blaž, Cesta M. Tita 102, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 547486. gns-20907

Berglez Petra, Puštal 138, Škofja Loka, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18851,
izdala UE Škofja Loka. gnq-20855

Bobnar Klavdija, Dramlje 1/a, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11440,
izdala UE Šentjur pri Celju. gny-20726

Bolka Aljaž, Zgornje Pirniče 27, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
155724, izdala UE Ljubljana. gnb-21020

Boriš Franc, Satahovci 28/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 2758.
gnj-20541

Brataševec Erik, Male Žablje 33, Dobravlje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 11/2000. gnr-20904

Bratun Lilijana, Ulica bratov Tuma 3/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217853, reg. št. 5739, izdala UE Ljubljana.
gnm-20859

Breceljnik Sebastjan, Ptujska ulica 26, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001956, reg. št. 178359, izdala UE Ljublja-
na. gni-20913

Bricman Uroš, Šolska ulica 6, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11166,
izdala UE Slovenj Gradec. gni-20638

Butolen Kristijan, Prelosko 16, Buče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 1399,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnt-20627

Čermelj Gregor, Ruška 7, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 104229, izdala
UE Maribor. m-381

Černe Denis, Čevljarska 30, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
18443. gnp-20756

Čretnik Antonija, Zg. Brnik 108, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 231159, reg. št. 30339, izdala UE Kranj.
gnx-20898

Ćatić Sulejman, Dolska cesta 7, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5175, izdala
UE Hrastnik. gnj-20637

Dedić Rijad, Opekarska cesta 38/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327978, reg. št. 212719, izdala UE Ljublja-
na. gng-20665

Djedovič Denis, Prušnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 107231.
m-386

Djogić Rasim, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 644806,
reg. št. 171046, izdala UE Ljubljana.
gnk-20936

Draškovič Janko, Trata IX/1, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4119, izdala
UE Kočevje. gnu-20655

Drljača Vesna, Župančičeva 26, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 29065.
gno-20557

Dukič Darja, Užiška 7, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9772, izdala UE Lju-
tomer. gnf-20766

Eferl Robert, Bevkova cesta 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16054, iz-
dala UE Grosuplje. gnf-20641
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Erzar Jurij, Cesta talcev 8/d, Jesenice, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 74/99. gnx-20560

Fajfar Marko, Suhodolčanova 7, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 116491, izdala UE Maribor. m-394

Fedran Valentin, Rečica oba Savinji 4, Re-
čica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 536, izdala UE Mozirje. gnr-21104

Fidler Urška, Razgledna ulica 3, Štore, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 41689. gny-20822

Filipič Anton, Nunska graba 1, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9726, izdala
UE Ljutomer. gnd-20768

Gabrijelčič Stanislav, Ložice 10, Anhovo,
vozniško dovoljenje. gni-20763

Gašpar Ante, Adamičeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
585423, reg. št. 49982, izdala UE Ljubljana.
gnp-21056

Gašperšič Nataša, Cesta na Urh 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228103, reg. št. 185613, izdala UE Ljubljana.
gnt-21127

Gliha Nataša, Spodnji Rudnik II/30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049313, reg. št. 207722, izdala UE Ljublja-
na. gno-20957

Golob Sonja, Velike Brusnice 58/a, Brusni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24946,
izdala UE Novo mesto. gnn-20908

Gomboc Drago, Arhitekta Novaka 19, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 5480.
gnl-20760

Gorjup Mojca, Prečna ulica 5, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17827. gnj-20987

Gorup Boštjan, Žibernik 23, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, reg. št. 17711, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnn-20737

Gruden Ivan, Drabosnjakova ulica 5, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 22/2000. gnk-20661

Gruden Tanja, Čušperk 25, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15460,
izdala UE Grosuplje. gnz-21121

Grušovnik Boris, Zg. Selnica 20, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6641. m-387

Hanžič Anton, Panonska ulica 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 48299,
izdala UE Maribor. m-379

Hasanagić Elvir, Brilejeva ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
102461, reg. št. 205145, izdala UE Ljubljana.
gnv-20775

Heric Margareta, Linhartova cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051662, reg. št. 99291, izdala UE Ljubljana.
gnl-20964

Hlad Aleš, Ocvirkova ulica 71, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1193616, reg. št. 219246, izdala UE Ljublja-
na. gnn-20683

Hojč Nejc, Prijateljev trg 3, Ribnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, reg. št. 7702, izdala UE
Ribnica. gnw-20624

Horvat Jožef, Suhi vrh 39, Fokovci, vozni-
ško dovoljenje, št. 27890. gnp-20631

Hrvatin Darjo, Jelarji 1, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 42138, izdala UE
Koper. gnm-20884

Hvastja Tanja, Vodmatska ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217181, reg. št. 185591, izdala UE Ljubljana.
gnf-20816

Ikeljić Fahrudin, Trubarjeva 52, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 41432.
gnv-20600

Ilič Marina, XXX. divizije 19/a, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gno-20561

Ivašić Vladimir, Prušnikova ulica 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299259, reg. št. 138999, izdala UE Ljublja-
na. gnl-20735

Jakovič Bojan, Draženska cesta 32, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 39882,
izdala UE Ptuj. gnl-20885

Juhant Darinka, Studenca 3/b, Kamnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11042,
izdala UE Kamnik. gnf-21095

Jurman Sisilija, Vena Pilona 5, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26431, izdala UE Koper. gnd-20668

Karčovnik Engelsbert, Bratovševa ploščad
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925592, reg. št. 167240, izdala UE Lju-
bljana. gne-21017

Klim Janusz, Orlova ulica 14, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 543355,
reg. št. 188924, izdala UE Ljubljana.
gnw-20749

Koban Vesna, Prešernova 17, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14721.
gns-20578

Kocjančič Sandra, Finžgarjeva 30, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27354.
gnd-20893

Kocpek Metka, Gerečja vas 79, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28811, iz-
dala UE Ptuj. gnm-20634

Koglot Dejan, Ulica 9. septembra 131/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gns-20928

Koman Vasilij, Savska cesta 32, Lesce, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8762.
gnb-20895

Košir Bogdan, Tugomerjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013999, reg. št. 202207, izdala UE Ljublja-
na. gnj-21087

Kralj Milan, Ulica svobode 13, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12935,
izdala UE Piran. gng-20765

Kubat Esad, Na otoku 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32748, izdala
UE Celje. gni-20788

Kuhar Milena roj. Benko, Vaneča 76/a, Pu-
conci, vozniško dovoljenje, št. 3699.
gnz-20896

Kukovec Stanko, Albrehtova ulica 36, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246832, reg. št. 16395, izdala UE Ljubljana.
gnr-20629

Kunej Ivan, Podkraj 39/a, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 677099, reg.
št. 11001, izdala UE Velenje. gnj-20687

Lakić Mladen, Jakopičeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447136, reg. št. 191480, izdala UE Ljubljana.
gng-20690

Lambergar Matevž, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885829, reg. št. 166125, izdala UE Ljubljana.
gnm-20934

Leva Marjan, Hošnica 40, Laporje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15958.
gnk-20986

Levačić Franjo, Partizanska ulica 3, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 6738, izdala UE Lendava. gnj-20712

Levski Anei, Ulica Bratov Učakar 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103106, reg. št. 212545, izdala UE Ljublja-
na. gnv-20675

Libman Jože, Zgornje Partinje 39, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11427,
izdala UE Lenart. m-401

Ločniškar Maja, Seničica 24, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1353653,
reg. št. 213967, izdala UE Ljubljana.
gnq-20580

Logar Doroteja, Vojkova cesta 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584882, reg. št. 100358, izdala UE Ljubljana.
gng-20790

Lorenčič Samo, Stara nova vas 36/a, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9665, izdala UE Ljutomer.
gnw-20899

Lušič Mojca, Kardeljev trg 1, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 299180, reg.
št. 19923, izdala UE Velenje. gnx-20698

Manjič Bojan, Irje 35/a, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18570,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-20849

Marđonović Pavel, Zlatek 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1138810,
reg. št. 158920, izdala UE Ljubljana.
gnl-20610

Marušič Irena, Miren 70, Miren, vozniško
dovoljenje. gnf-20566

Marzidovšek Matjaž, Goričica 1/b, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7649,
izdala UE Šentjur pri Celju. gno-20861

Matoh Marko, Dolenja nemška vas 45, Tre-
bnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1346062, izdala UE Trebnje. gnn-20633

Mavrič Magda, Kojsko 71, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, izdala UE Nova Gorica.
gno-20857

Melkić Elvir, Rusjanov trg 10, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1166455,
reg. št. 213518, izdala UE Ljubljana.
gnx-20623

Merkač Marjana, Partizanska cesta 26, Ra-
vne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2021, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-20984

Milijašević Dejan, Kvedrova cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371283, reg. št. 235581, izdala UE Ljublja-
na. gnp-21110

Mišetić Slobodanka, Cesta Františka Foita
10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 763481, reg. št. 14612, izdala UE Velenje.
gni-20713

Mišigoj David, F. Bidovca 1, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 8043. gno-20757

Mlačnik Maja, Šalek 100, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1382363, reg.
št. 29607, izdala UE Velenje. gnj-20537

Mlakar V. Nataša, Topolšica 71, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 626131,
reg. št. 17709, izdala UE Velenje. gnk-20586

Mlekuž Marjan, Brdo 20, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 526525, izdala UE
Tolmin. gnt-20752

Mostar Drago, Vevška cesta 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 413885,
reg. št. 131625, izdala UE Ljubljana.
gnq-20930

Murko Stanislav, Pobrežje 125, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. AF, št. 9367,
izdala UE Ptuj. gnu-20551

Oblak Boris, Ulica prekomorskih brigad 6,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 105401, iz-
dala UE Tolmin. gnh-20889

Oblak Ljubica, Tržaška cesta 31, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4397, izdala
UE Logatec. gnp-20731

Obrez Aleš, Javornik 28/a, Štore, vozniško
dovoljenje, št. 47005. gnm-20709

Oman Janez, Mlaka pri Kranju 30, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638160, reg. št. 22242, izdala UE Kranj.
gnq-20555
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Osojnik Bojan, Polički vrh 24, Jarenina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4516, izdala
UE Pesnica. m-386

Oštir Sedej Klemen, Škofjeloška 106, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
271382, reg. št. 40086, izdala UE Kranj.
gnr-20729

Pavlovič Franci, Prvomajska ulica 23, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
358504, reg. št. 7004, izdala UE Sevnica.
gns-21103

Petančič Mitja, Savlje 40, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370149, reg.
št. 215980, izdala UE Ljubljana. gny-21022

Petrinja Breda, Dolga reber 6, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11200, izdala UE Koper. gnw-20974

Pintarič Boštjan, Teslova 6, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 94368, izdala UE
Maribor. m-382

Plevanč Maja, Černetova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1364939,
reg. št. 231639, izdala UE Ljubljana.
gnx-21023

Plut Anton, Božakovo 32, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1057547, reg. št.
3014, izdala UE Metlika. gnk-20886

Podpečan Mojca, Plešivec 38, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1114053,
reg. št. 26674, izdala UE Velenje. gnk-20711

Pogačar Vanesa, Prešernova 12, Bled, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18985.
gne-20892

Popek Nina, Žibertova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1363964,
reg. št. 158137, izdala UE Ljubljana.
gnf-20845

Popek Samo, Žibertova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
889292, reg. št. 143970, izdala UE Ljubljana.
gne-20846

Popovič Milan, Potrčeva 2, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1341199,
reg. št. 132321, izdala UE Ljubljana.
gnd-20743

Potočnik Martina Lucija, Linhartova cesta
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 595897, reg. št. 87956, izdala UE Ljublja-
na. gnq-21030

Premru Milan, Razgled 3/a, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
878, izdala UE Piran. gni-20888

Primožič Bojana, Podlubnik 156, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19144, izdala UE Škofja Loka. gnq-20605

Princip Jozo, Moškričeva ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
544862, reg. št. 98671, izdala UE Ljubljana.
gne-20817

Pušar Irena, Trnovec 29, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1418971,
reg. št. 212401, izdala UE Ljubljana.
gnv-20808

Radivojević Stojan, Vršiška cesta 29, Kra-
njska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 486859, izdala UE Jesenice. gnh-20789

Rahten Maksimiljan, Tezenska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98092, iz-
dala UE Maribor. m-384

Ratkovič Sašo, Gubčeva 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 642841, reg. št.
38825, izdala UE Kranj. gnk-20636

Ravlen Dejan, Celjska cesta 102, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11601. gnv-20900

Remic Manca, Polanškova ulica 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926931, reg. št. 162904, izdala UE Ljubljana.
gni-20838

Rener Mirjana, Hrastovlje 21, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 21782. gnr-20754

Roudi Štefan, Na bregu 22, Moravske Top-
lice, vozniško dovoljenje, reg. št. 18643.
gne-20542

Seme Mateja, Ulica XIV. divizije 4, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BH, št. 8612,
izdala UE Laško. gnz-20796

Skrt Devana, Modrej 24, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 834660, izdala UE
Tolmin. gng-20890

Sladič Igor, Slavka Gruma 80, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8820, izdala
UE Novo mesto. gnj-20887

Smeh Anita, Radvanjska 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8076, izdala
UE Lenart. m-389

Stankovič Dragan, Lokavec 8, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6329.
m-392

Stipančič Mario Djino, Poštna ulica 13,
Brezovica pri Ljubljani, preklic vozniškega do-
voljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 14/2000.
gng-20740

Šaberl Štefan, Nad izviri 78, Miklavž na Dra-
vskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 82012. m-363

Šajn Marjetka, Bač 50, Knežak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1100210, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnh-20614

Ščap Nevenka, Lokavec 18, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4362, iz-
dala UE Lenart. m-390

Šibilja Urška, Orehovo 32, Sevnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9941.
gny-20697

Šilar Nataša, Srednje Bitnje 102, Žabnica,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1307664, reg. št. 32995, izdala UE Kranj.
gnv-20625

Šincek Boh Sonja, Ulica Jerneja Petriča 9,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651579, reg. št. 195807, izdala UE Ljubljana.
gno-20657

Škrinjarić Mario, Sp. Kapla 2/a, Kapla, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 8224,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnb-20874

Šmon Andrej, Jenkova c. 19, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 764390, reg.
št. 24153, izdala UE Velenje. gnc-20869

Šober Milan, Proletarskih brigad 61, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
91945. m-372

Špindler Franc, Brilejeva ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934667, reg. št. 63851, izdala UE Ljubljana.
gnb-20795

Šteh Sabina, Vranja pot 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367123, reg.
št. 234465, izdala UE Ljubljana. gnc-20744

Štukelj Terezija, Aškerčeva ulica 13, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4523.
m-369

Tacer Marjan, Gradnikova cesta 4/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17742.
gns-20678

Tomažič Nevija, IX. korpus 24, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6581,
izdala UE Izola. gnt-20531

Tomše Silvester, Opekarna 18, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12490, izdala
UE Trbovlje. gnp-20906

Topolovec Vladimir, Ulica Metoda Mikuža
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1244189, reg. št. 138822, izdala
UE Ljubljana. gnj-20937

Trelc Rok, Ljubljanska 37, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24670.
gnl-20635

Ugrin Klavdij, Dekani 266/a, Dekani, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 17072, izdala UE
Koper. gnz-20871

Urbanček Silva, Na otoku 17, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 646, izdala
UE Celje. gnh-20864

Ušen Boštjan, Podkraj 72, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 00195943, iz-
dala UE Velenje. gnm-20688

Velepec Kladnik Katerina, Doldko 72, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 219592, reg. št. 153084, izdala UE Ljublja-
na. gng-20840

Verboten Marjan, Sončna pot 6, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 383884,
reg. št. 15772, izdala UE Velenje. gnl-20939

Vesenjak Silvin, Na gaj 58, Bresternica, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11378.
m-397

Vidrih Renato, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1212568,
reg. št. 126183, izdala UE Ljubljana.
gny-20847

Vončina Primož, Šutna 84, Žabnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1066516,
reg. št. 44043, izdala UE Kranj. gnf-20891

Vrhovec Darja, Ljubgojna 22, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 292993, reg.
št. 186965, izdala UE Ljubljana. gnq-21130

Vrhovnik Kristijan, Ulica Vik. Kejžarja 3, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 795881, izdala UE Jesenice. gnu-20626

Zakrajšek Boštjan, Slamnikarska 29, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1131803, reg. št. 31553, izdala UE Domžale.
gnn-20733

Zorko Danijel, Ob kanalu 3, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 75655, izdala
UE Maribor. m-388

Zorko Justin, Gradnikova ulica 48, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6964.
gnc-20894

Zupan Andrej, Pivola 61/a, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 113976. m-385

Zavarovalne police

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., PE
Ljubljana, preklicuje zavarovalne police:
1-AO-97: od št. 0776735 do 776740,
1-AO-97 št. 0791173. Ob-23346

AGB d.o.o., Prušnikova 4, Ljubljana-Šen-
tvid, zavarovalno polico, št. 0219814, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-20676

Blaž Matej, Trtnikova ulica 35, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101218867, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnj-20662

Eferl Robert, Bevkova cesta 5, Grosup-
lje, zavarovalno polico, št. 240714, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gni-20642

Grah Dejan, Kajuhova ul. 12, Murska So-
bota, zavarovalno polico, št. 0627298, izda-
la zavarovalnica Adriatic. gns-20753

Gregorčič Simona, Avčinova ulica 10, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 228143, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gno-21032

Jenko Davorina, Zavrti 36, Mengeš, za-
varovalno polico, št. 0680718, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gni-21113

Kolenc Koprivc Tanja, Letoviška 6, Ko-
per - Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
0727200. gnd-20918

Kure Gregor, Ob potoku 8, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 100461, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnv-21000



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 24 / 17. 3. 2000 / Stran 2185

Marciuš Tomaž, Levec 33, Petrovče, za-
varovalno polico, št. 0229222, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gne-20767

Mujdrica Aleš, Herbesteinova ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 2535555,
izdala zavarovalnica Triglav. gni-21138

Oman Boris, Sr. vas 21, Golnik, zavaro-
valno polico, št. 651444, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d. Novo mesto. gnm-20809

Pajmon Stanislav, Sneberska cesta 10/
b, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0654221, izdala zavarovalnica Tilia.
gnf-20670

S&B TRADE d.o.o., PARMOVA 41, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 273818 in ze-
leno karto, izdala zavarovalnica Slovenica.
gno-20807

Sernc Branko, Majeričeva 5, Maribor, za-
varovalno polico, št. 277200, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnt-21002

Sfiligoj Rot Sonja, Knezova 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101231071, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-20596

Šabec Jože, Slavina 13, Prestranek, za-
varovalno polico, št. 228178, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d.. gnh-20839

Špindler Natalija, Prušnikova 16, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 285040, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnw-20649

Vehovec Janez, Vaška pot 12, Preserje,
zavarovalno polico, št. 657958, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnd-21118

Žnidaršič Primož, Milje 187A, Visoko,
zavarovalno polico, št. 208119.
gnc-20644

Žunter Primož, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101283877, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnb-20620

Spričevala

Aleksič Tanja, Petrovičeva 5, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Do-
mžalah, izdano leta 1998. gnf-20616

Apohal Plevnik Metka, Dobja vas 10, Ravne
na Koroškem, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec, izdano leta 1981, izda-
no na ime Plevnik Meta. gnh-20564

Arko Bojana, Kraigherjeva 12, Postojna, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Postoj-
na, izdano leta 1982. gne-20567

Bahorič Slavica, Pribinci 6, Adlešiči, diplo-
mo Ekonomske fakultete, št. 3430, izdana leta
1980, na ime Dragoš Slava. gny-20647

Baškovč Karmen, Trebež 11/a, Artiče, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje šole tehniških in zd-
ravstvene usmeritve, izdano leta 1993.
gnf-20666

Biberovič Sanel, Koroška cesta 10, Tržič,
spričevalo 1. letnika Gredbene šole Kranj, po-
klic tesar opažev. gnk-20911

Boh Anže, Stara cesta 40, Vrhnika, letno
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale, iz-
dano leta 1997. gnc-21019

Boršič Tatjana, Prušnikova 4, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo
Srednje ekonomske šole v Mariboru. m-380

Breceljnik Sebastjan, Ptujska ulica 26, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Poklicne gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
gnf-20916

Breceljnik Sebastjan, Ptujska ulica 26, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Alojza Kebeta
v Šentvidu, izdano leta 1987. gng-20915

Buhanec Suzana, Gospodinjska 23, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol - oblačilna stroka, izdano leta 1982, na ime
Majer Suzana. gnk-20611

Butolen Mihael, Trčova 89, Maribor, inde-
ks, št. 29010550, izdala EPF-PS. m-376

Cesar Katarina, Milke Kerin 21, Krško, spri-
čevalo 1. letnika Tekstilne šole, izdano leta
1996. gno-21007

Cugelj Gregor, Most na Soči 91, Most na
Soči, spričevalo 3. letnika Srednje šole za stro-
jništvo, izdano leta 1998. gny-20547

Cugelj Gregor, Most na Soči 91, Most na
Soči, spričevalo 4. letnika Srednje šole za stro-
jništvo, izdano leta 1999. gnw-20549

Cvirn Boris, Borštnikova 59, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Prve gimnazije v Ma-
riboru, izdano leta 1976. m-373

Časar Zlatica, Krog, Murska 104, Murska
Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Murska Sobota, št. 155/1978-1979.
gnh-20539

Čeplak Tatjana, Trg svobode 16, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1981 in 1982,
izdano na ime Jonke Tatjana. gng-20565

Černe Zdenka, Grajzerjeva 28, Ljublja-
na-Polje, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SLS v Ljubljani. gns-20653

Čuček Marko, Rojčeva 19, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gne-21142

Dermota Katarina, Barizoni 6, Ankaran - An-
karano, spričevalo 3. letnika SEDŠ Koper, iz-
dano leta 1996. gnd-20922

Dolinšek Gregor, Menardova ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja Murna v
Ljubljani. gnv-20750

Dugon Bernarda, Ul. A. Vavkna 21, Cerklje
na Gorenjskem, diplomo , št. 200/I, izdana
leta 1989 v Mariboru. gnj-20762

Ekić Hajro, Suhača, Bosanski Novi, BIH,
zaključnega spričevala 2. letnika Srednje grad-
bene šole v Ajdovščini, izdano leta 1987.
gni-20738

Erker Moris, Devina 25, Slovenska Bistrica,
zaključno spričevalo Srednje kovin. metal. šole
Maribor, izdano leta 1982. m-383

Filipič Stanko, Vogričevci 20, Ljutomer, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu CPŠ Murska Sobo-
ta, šola za lesne delavce, izdano leta 1976.
gni-20992

Fuhrmann Beno, Selska cesta 3, Ptuj, za-
ključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano leta
1969. m-404

Fürbos Boštjan, Spuhlja 87/b, Ptuj, potrdi-
lo o varstvu pri delu, izdala Kmetijska šola Ptuj.
m-400

Gajić Slaviša, Litostrojska 24, Ljubljana, sp-
ričevalo 6. razreda OŠ Hinka Smrekarja, izda-
no leta 1994. gne-20692

Gale Maksimiljan, Kolodvorska ulica 14/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje tehni-
čne šole v Ljubljani, izdano leta 1972.
gnd-20818

Gašaj Lidija, Betnavska 127, Maribor, dip-
lomo Srednje komercialne šole Maribor, izda-
na leta 1986. m-402

Gašparič David, Kog 83, Kog, spričevalo o
končani OŠ Franca Rozmana Staneta v Mari-
boru, izdano leta 1991. m-364

Geč Sebastijan, Cesta 14. divizije 77, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor, smer živilski tehnik, izdano leta 1998.
m-393

GRAKOM d.o.o., Dantejeva ulica 6, Izola -
Isola, diplomo Poklicne gradbene šole v Ajdov-
ščini, št. 486/81, izdana leta 1981, na ime
Razič Šefik. gnx-20573

Gvojić Milan, Triglavska ulica 12, Žiri, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1982. gnh-21014

Hajnšek Vesna, Polzela 46/a, Polzela, in-
deks in potrdilo o zaključnem izpitu Tekstilne
šole - smer tekstilni tehnik. gng-20544

Holc Anton, Partizanska 7, Lenart v Slov.go-
ricah, indeks, izdala Srednja šola za trgovinsko
dejavnost Maribor leto izdaje 1983. m-366

Horega Stanko, Trnovski vrh 1/a, Trnovska
vas, diplomo Srenje kovinarske šole v Ptuju,
izdana leta 1987. gne-20546

Jedlička Željko, Frajhajm 46, Šmartno na
Pohorju, diplomo Srednje naravoslovno mate-
matične šole, izdana leta 1990 v Mariboru.
m-399

Jovanović Renata, Pod Radovnico 10, Mir-
na, spričevalo o končani OŠ Škofljica, izdano
leta 1979, izdano na ime Orehov Renata.
gnt-20727

Jurman Minka, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1976 in 1977, izdano
na ime Stare Marija. gns-20553

Kacjan Martin, Loka 52, Starše, spričevalo
4. letnika Srednje prometne šole, izdano leta
1998 v Mariboru. m-395

Kaiser Romana, Šentovec 6, Slovenska Bi-
strica, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Maribor, izdano leta 1992. m-367

Kajdiž Jasna, Janka Puclja 5, Kranj, spriče-
valo 4. letnika Srednje upravno-administrativne
šole Kranj, izdano leta 1983. gnr-21004

Karagič Faik, Ilije Gregoriča 6, Maribor, di-
plomo VTŠ Maribor, smer strojništvo, št. S-167,
izdana leta 1981. m-395

Kaube Zdenka, Zrkovska 166, Maribor, in-
deks, št. 17087, izdala VUŠ Ljubljana.
gnw-20999

Kidrič Milanka, Kvedrova 6, Rogaška Slati-
na, spričevalo Trgovske šole, izdano leta 1996.
gnn-21008

Kocjančič Aleš, Pernetova 7, Trzin, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za trgovi-
nsko dejavnost, izdano leta 1991. gnc-21094

Kocjančič Pavel, Velike Loče 17, Materija,
indeks, št. 1173, izdan leta 1991, smer nata-
kar. gnz-20646

Kočnik Terezija, Nadgrad 2, Oplotnica, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske sred-
nje šole, št. 2848, izdano leta 1984 pri Univer-
zum-u Ljubljana. gni-20563

Kok Slavko, Socka 35/a, Nova Cerkev, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične
šole v Celju, št. 1280, izdano leta 1984.
gny-21051

Korpič Dušan, Trg svobode 24, Tržič, spri-
čevalo šole za dimnikarje Maribor, št. 20-80,
izdano leta 1980. gnw-20774

Kos Daniel, Krajna 56, Tišina, spričevalo o
končani OŠ Tišina, št. I/14, izdano 23. 6.
1989. gny-20997

Koštomaj Boris, Savinjska cesta 4, Žalec,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje, izdano leta 1998. gnm-20909

Kovač Renata, Melinci 78/a, Murska So-
bota, indeks, št. 18960272, izdala Filozofska
fakulteta. gnc-20669

Koželj Stanka, Cesta na Vrhovce 3, Ljublja-
na, diplomo Višje šole za zdravstvene delavce v
Ljubljani, izdana leta 1977, na ime Leskovar
Stanka. gnz-20571

Kristan Julijana, Pretnerjeva 2, Postojna, di-
plomo Visoke šole za socialno delo v Ljubljani.
gnu-20651

Krušič Tomislav, Jablovec 30, Podlehnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1994 in 1995.
m-398
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Kržin Franc, Rašica 39, Ljubljana, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1985. gni-20663

Kuret Marta, Volčji potok 10/a, Radomlje,
spričevalo 3. letnika Upravno administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1976, izdano na
ime Orešnik Marta. gnl-20764

Kvasnik Brane, Valvazorjeva 6, Lesce, in-
deks, št. 25847, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani. gnl-20535

Lapuh Jakob, Bizeljska cesta 18, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 118, izdano
17. 9. 1992. gnl-20910

Lenart Daniel, Kresnice 13, Kresnice, inde-
ks, št. 09950101, izdala Fakulteta za pomors-
tvo in promet Portorož. gnt-20777

Lesjak Franc, Kirbiševih 73, Miklavž na Dra-
vskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole tiska in papirja Ljubljana, izdano leta
1965. gnb-20920

Lipovec Blaž, Obirska ulica 23/a, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika PTT srednješolskega
centra v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnp-20960

Lončar Michael, Gradnikova 69, Radovlji-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano v
šolskem letu 1992/93, smer tehnik strežbe.
gnp-21006

Markelj Milan, Jakčeva ulica 39, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Stična, izdano leta
1979. gnm-20834

Marolt Tomaž, Celovška cesta 287, Ljublja-
na, indeks, št. 14282, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gny-20572

Meglič Simona, Levanjci 2/a, Destrnik, sp-
ričevalo 4. letnika Ekonomsko komercialne šole
Ptuj, izdano leta 1995. gnc-20548

Meke Sabina, Predjamska cesta 12, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in trgovske šole v Brežicah, izdano
leta 1992. gnv-21025

Meznarič Matej, Bukovci 105/b, Markovci,
spričevalo 4. letnika Strojne tehnične šole v
Ptuju, izdano leta 1999. gnz-20550

Mlakar Martin, Zrkovska cesta 142/a, Ma-
ribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1995. m-391

Nared Jakob, Jeranova 11, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje lesarske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1998. gnp-20681

Obran David, Zadrečka cesta 11, Nazarje,
spričevalo 5. razreda OŠ Nazarje, izdano leta
1995. gnk-20536

Odlak Damir, Osterčeva 11, Maribor, spri-
čevalo 3. 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu II gimnazije Maribor, izdano leta 1993 in
1994. m-370

Oštir Tilen, Hrušica 57/A, Hrušica, spriče-
valo 4. letnika Srednje policijske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. gns-21128

Pavrič Milena, Ropretova 28, Mengeš, dip-
lomo št. UGK-505, izdala Srednja šola Domža-
le leta 1985. gnp-20556

Petrič Nada, Lavrica, Šeparjeva pot 14,
Škofljica, spričevalo 3. 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu, izdano leta 1972 in 1973,
izdano na ime Heric Nada. gny-20972

Podlesek Jože, Vrtna ulica 8, Murska So-
bota, spričevalo od 1 do 4. letnika in zaključ-
no spričevalo Gimnazije v Murski Soboti, izda-
no leta 1963, 1964, 1965 in 1966.
gno-20782

Potkonjak Uroš, Maroltova ulica 6, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljub-
ljani leto izdaje 1996. gnj-20962

Pozderec Martin, Melinci 152, Beltinci, sp-
ričevalo - poklic mizar, št. 33, izdano 26. 6.
1957 v Murski Soboti. gni-20538

Premelč Igor, Glavarjeva ulica 49, Ljublja-
na, indeks, izdala Naravoslovna tehnična fakul-
teta - oddelek za materiale in metalurgijo leto
izdaje 1963. gnw-21124

Premk Jurij, Bratovševa ploščad 5, Ljublja-
na, indeks, št. 18990274, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gng-20965

Prevodnik Cveto, Bezenškova 29, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Brežice, izdano leta
1979 in 1980. gnm-21009

Prizmič Mitja, Mlinarska pot 5, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 1991 in 1993.
gnp-20581

Pučnik Karmen, Apihova ulica 16, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole, izdano leta 1993. gnf-21091

Puh Tina, Črtomirova 7, Ljubljana, spričeva-
lo 2. letnika Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gny-20722

Puntar Robert, Kamnogoriška 53, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ljublja-
na-Šiška, izdano leta 1992 in 1993.
gnu-20851

Pusovnik Martin, Ponikva pri Žalcu 27, Ža-
lec, diplomo , št. 266/88, izdana 21. 6. 1988.
gnm-20684

Radovanović Vera, Cesta 24. junija 72, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1999. gng-20615

Radšel Tanja, Aškerčeva ulica 3/c, Mari-
bor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Tehnične
kemijske šole Ruše. m-388

Ramadani Valentin, Antoličičeva 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimanzije in sre-
dnje kemijske šole Ruše, izdano leta 1998.
m-365

Repas Šteharnik Danica, Ob Suhadolnici 8,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. 4.letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠ Slovenj Gradec.
gny-20772

Ribič Uroš, Betnavska 13, Maribor, diplo-
mo SKSMŠ Maribor, smer strojni tehnik, št. I/
943-K, izdana leta 1986. m-374

Rober Alojz, Prežihova 19, Maribor, maturi-
tetno spričevalo Srednje ekonomske šole Ma-
ribor, izdano leta 1977. m-390

Rotar Tatjana, Cesta VDV brigade 32, Hras-
tnik, spričevalo 4. letnika Srednje šole za gosti-
nstvo in turizem Celje, izdano leta 1997.
gnn-20858

Rozman Peter, Polanska 70, Orehova vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole v
Mariboru, izdano leta 1977. m-392

Sarjaš Anita, Zg. Gasteraj 10, Jurovski Dol,
indeks, št. 30007876, izdala Visoka zdravst-
vena šola Maribor. m-394

Savec Silvo, Antoličičeva 14, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gostinskega šolske-
ga centra Maribor, smer kuhar, izdano leta
1980. m-389

Sedmak Franc, Bač 113, Knežak, spriče-
valo 3. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani,
izdano leta 1977. gnn-20758

Slanič Janez, Mariborska 102, Orehova
vas, zaključno spričevalo Gostinskega šolske-
ga centra v Mariboru, izdano leta 1966. m-406

Strmšnik Darko, Sp. Slemen 91, Selnica
ob Dravi, diplomo SKSMŠ Maribor, izdano leta
1987. m-403

Šanca Rudolf, Domanjševci 104, Križevci,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 2 TŠ 256,
diferencialni program za stroj. tehnika v Murski
Soboti. gnb-20645

Šarkanj Marjan, Sotina 71, Rogašovci, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za
kmetovalce in gospodinje Rakičan, št. 22/79.
gnc-20769

Šimbera Robert, Gorenjska cesta 31/a, Ra-
dovljica, spričevalo. gnb-20545

Šincek Boh Sonja, Ulica Jerneja Petriča 9,
Škofljica, diplomo Srednje šole za farmacijo v
Ljubljani, izdana leta 1986, na ime Šincek So-
nja. gnm-20659

Šiško Tanja, Gmajna 5, Raka, spričevalo 3.
letnika Srednje zdravstvene šole Novo mesto.
gno-20707

Škof Matija, Jerebova ulica 10, Novo mes-
to, indeks, št. 01095032, Izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnk-21111

Škvarč Borut, Ivana Kosovela 21/c, Ajdov-
ščina, zaključno spričevalo Srednje šole, št. I/
E-1846 z dne 27. 8. 1987. gns-20778

Šmid Mateja, Ulica Milke Volk 16, Orehova
vas, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole.
m-377

Štanta Madleen, Vlahovičeva 42, Ankaran -
Ankarano, 3. letnika. gnz-20921

Štefe Mirjana, Podbrezje 139, Naklo, inde-
ks, Srednje šole tehničnih strok in osebnih sto-
ritev, izdano na ime Ivanović Mirjana.
gnx-20648

Štujec Lidija, Vučja vas 42, Križevci pri Lju-
tomeru, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole, smer trgovec prodajalec. m-378

Tement Zdenka, Starše 89/I, Starše, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Ekonomske srednje šole
v Mariboru, izdano leta 1979 in 1980. m-368

Terbuc Regina, Baranovičeva 15, Celje, sp-
ričevalo 4. letnika Gimnazije Center Celje.
gnn-20787

Ternik Gabrijela, Suhi vrh 49, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo Trgovske šole Mari-
bor, izdano leta 1973. m-396

Tomažin Polona, Vrbnje 10/a, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj.
gne-20771

Tomažinčič Janez, Bač 15, Knežak, spriče-
valo. gnm-20784

Uršič Mateja, Kersnikova 3, Kamnik, potrdi-
lo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in komercialne šole Rudo-
lfa Maistra v Kamniku, izdano leta 1991 na ime
Turk Mateja. gnt-21102

Vasle Primož, Studence 54/b, Žalec, inde-
ks, št. 18990622, izdala Filozofska fakulteta.
gnr-20604

Vedenik Irena, Dolenja vas 180, Prebold,
spričevalo izdano v šolskem letu 1978/79.
gnv-20554

Vehovar Danica, Leninova 1, Piran - Pirano,
spričevalo 4. letnika Tehnične šole za kemij-
sko, metalurško, rudarsko, lesno in papirno
stroko v Ljubljani, izdano leta 1974. gnv-20650

Verdelj Ljudmila, Gregorčičeva 26, Velenje,
zaključno spričevalo, št. 28, Gimnazije peda-
goške smeri, izdano leta 1975, na ime Strojan-
šek Ljudmila. gnr-20979

Vidovič Janko, Čermožiše 43, Žetale, spri-
čevalo Gozdarske tehniške šole Postojna, iz-
dano leta 1984. gnw-20924

Vlašič Milica, Tomažičeva 24, Izola - Isola,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1983 in 1984, izdano na ime
Juzbašič Milica. gnh-20914

Vodeb Igor, Smrekarjeva 4, Celje, diplomo
, št. 1065. gnq-20905

Vogrinčič Marija, Kolesarska 71, Trojane,
spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta
1973, izdano na ime Šlihthuber Marija.
gnw-20824

Volčič Emanuel, Dorfarje 23, Žabnica, ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gno-21132

Vrbnjak Tanja, Vosek 8, Pernica, zaključno
spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, izda-
no leta 1993. m-375
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Vrhovec Marijan, Šmartinska cesta 255, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 3. letnika Šolskega centra za strokovno
izobraževanje delavcev v organih za notranje
zadeve Ljubljana-Tacen, izdano leta 1975.
gnu-21101

Zavrl Marija, Klopce 13, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu PTT šole v Ljubljani, izdano leta
1980, izdano na ime Selšek Marija.
gnb-20970

Zorko Jože, Kušernik 26, Pernica, letno
spričevalo Srednje ekonomske šole v Maribo-
ru, izdano leta 1998. m-387

Zorko Tatjana, Cesta Toneta Tomšiča
94, Jesenice, spričevalo OŠ Prežihov Vo-
ranc, izdano v šolskem letu 1970/71.
gnu-20926

Ostali preklici

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Ljublja-
nska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1140204 za
vozilo Renault Megane 1.4 16v, št. šasije
VF1BAOW0520966083, izdana 14. 9. 1999.
gnh-20664

Bajc Vanja, Gabrovka 61, Gabrovka, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnh-20814

Bašin Vasja, Gornje Cerovo 16/a, Kojsko,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21816.
gnu-21105

Bečirspahić Almir, Gašperšičeva 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 982, izdal
LPP. gnv-21125

Blatnik Luka, Srednje Gameljne 7/a, Ljub-
ljana Šmartno, dijaško mesečno vozovnico, št.
29423. gno-20582

Bogataj Klavdija, Ravne 5, Tržič, vozno kar-
to. gns-20528

Božiček Maja, Bistrica ob Sotli 61, Bistrica
ob Sotli, dijaško mesečno vozovnico, št.
34657. gnl-20835

Bratun Mateja, Trebinjska ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. gni-20938

Brezovnik Karel, Tomšičeva 4, Velenje, 4
delnice KSR Velenje, št. 016564, 016565,
017566 in 016567. gnq-20755

Cargo Car, Jurčkova cesta 7, Ljubljana,
enotno carinsko listino, št. 11540 z dne 1. 3.
2000. gnh-21139

Ciperle Maja, Presetnikova ulica 12, Ljub-
ljana, preklic spričeval, objavljen v Ur. l. RS, št.
22/2000. gnd-20618

Čander Tanja, Celovška 269, Ljubljana, iz-
kaznico vojnega veterana. gnw-20799

Čenić Marijana, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12760, izdal
LPP. gnq-20959

Daewoo Motor d.o.o., Stegne 33, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1107434 za vozilo Ssangyong Ko-
rando 2.9D, št. šasije KPTL4B1DSXPO43069.
gnn-20883

Dekleva Bojan, Slivice 20/a, Rakek, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 001-0015, izdal
Integral Cerknica. gnu-20805

Dragović Zlatko, Črtomirova ulica 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gns-20603

Đogić Nada, Jenkova 1, Velenje, delnice
KRS Velenje, št. 21593, 21594 in 21595.
gnk-20761

ELEKTRONČEK d.o.o., Grintovška 14,
Kamnik, izjavo o ustreznosti posamično preg-
ledanega vozila, št. B 212675 za vozilo Mer-

cedez Benz Astors 1840L, št. šaije
WDB9500341k301053. gnj-21012

ELEKTRONČEK d.o.o., Grintovška 14, Ka-
mnik, izjavo o ustreznosti posamično pregleda-
nega vozila, št. B 2122676 za vozilo Mercedez
Benz Actors 1840 L, št. šasije
WDB9500341K301169. gnf-21016

Fatorič Evelino, Seča 119/a, Portorož -
Portorose, knjižica za plovilo PI-3253.
gng-21015

Ferlinc Albert, Selnica ob Muri 169/B, Cer-
šak, delovno knjižico, ser. št. 414575, št. reg.
2131/1998. m-371

Fliser Stanislav, Sarajevska 2, Maribor, de-
lovno knjižico št. 673168, reg. št. 7837, izda-
na 16. 7. 1962. m-405

Gantar Miha, Preglov trg 1, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 3287, izdal LPP.
gns-20728

Garevski Zoran, Štihova 21, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 23882, izdal LPP.
gnu-20751

Golob Dušan, Kuratova 13, Kranj, vpisni list
za čoln, št. 02/03-6040/99 z dne 2. 6. 1999,
reg. št. KP-40-82. gnn-20558

Golob Janoš, Pintarjeva cesta 7, Zagorje
ob Savi, izpit za reševalca iz vode.
gnn-20783

Gorenc Martin, Zikova 3, Kamnik, delovno
knjižico. gns-21003

Gorjup Maja, Pečinska 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 9314, izdal LPP.
gnb-20570

Grgič Jasna, Bratovševa ploščad 18, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 14244, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnc-20969

Grilc Maja, Reboljeva ulica 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6301.
gnp-20781

Hočevar Alojz, Kolodvorska cesta 9, Trbov-
lje, delovno knjižico. gnp-21106

Hoxhaj Avni, Bakovnik 5/b, Kamnik, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424492884.
gnj-20612

Hribar Renata, Šemnik 22, Izlake, študent-
sko izkaznico, št. 22048290, izdala Fakulteta
za šport. gne-20917

Inženiring Tivoli d.o.o., Pod ježami 3, Ljub-
ljana, vse izdane kopije licence št. 3031/40,
izdana 20. 4. 1998 pri Gospodarski zbornici
Slovenije. gnp-20931

Jakšić Katarina, Puterlejeva 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18970254, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnj-21112

Janžekovič Martina, Radovica 40, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 71950077, izdala Bi-
otehniška fakulteta v Ljubljani. gnr-20929

Jere Janez, Iška Loka 41, Ig, delovno knjiži-
co. gnk-20811

Jeršan Eva, Dunajska 101, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnd-20693

Jurečič Martin ml., 1951 in Jurečič Marti-
na, 1952, Domžale, Miklošičeva 2/c, kot poob-
lastitelja preklicujeta splošno pooblastilo o za-
stopanju pooblaščencu odv. Jožetu Hriberni-
ku, Ljubljana, Miklošičeva 20, z dne 13. marca
2000. Ob-23434

Kepic Marko, Skaručna 28, Vodice, delov-
no knjižico. gnd-20718

Kohne Blaž, Jana Husa 1, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 35576.
gnc-20794

Kordež Zvonko, Beleharjeva 28, Šenčur,
izkaz o šolskem uspehu OŠ Šenčur, izdan leta
1994. gnm-20559

Kovačevič Dušan, Sketova 4, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
40244002154. gnd-20968

Kovše Lovro, Rudarska 2/b, Velenje, tri de-
lnice KRS Velenje d.d., št. 022260, 022261
in 022262. gnk-21011

Kragelj Žiga, Malgajeva ulica 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29829.
gnu-20526

Kravos Miloš, Vipavski križ 37, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 63960065, izdala
FRI. gnx-20673

Krofl Samo, Bezje 3, Kranjska Gora, štude-
ntsko izkaznico, št. 24950067, izdala fakulteta
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.
gnv-20575

Kuplen Klara, Prosečka vas 20, Mačkovci,
delovno knjižico, reg. št. 51015, ser. št.
13904, izdana a19. 6. 1984 v Murski Soboti.
gng-20540

Legiša Katja, Planinska cesta 27, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34567, izdal
LPP. gnc-21119

Lepoša Peter, Kardeljev trg 1, Velenje, dve
delnici KRS Velenje d.d., št. 024535 in
024536. gnp-21010

Magister Nataša, Srednjevaška 58, Škoflji-
ca, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnr-20654

Maglovsky Samo, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, delovno knjižico. gnw-20674

Matvoz Aljaž, Javornik 19, Ravne na Koro-
škem, dijaško mesečno vozovnico, št. 29299,
izdal LPP. gnu-21126

Merkač Matej, Brdinje 34/B, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
24940362, izdala Fakulteta za elektrotehni-
ko. gnr-21129

Mihelčič Marjan, Šaranovičeva cesta 38,
Domžale, delovno knjižico. gnj-21137

Mikolič Drago, Koritno 31, Bled, delovno
knjižico. gnt-20927

Modrijan Klara, Šaleška cesta 16, Velenje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33559.
gnp-20856

Molan Jože Edvard, Prešernova 7/b, Vele-
nje, tri delnice KRS d.d. Velenje, št. 22674,
22675, 22676. gnc-20919

OPTIMA LEASING d.d., Dunajska 22, Ljub-
ljana-Slovenijales, servisno knjižico za vozilo
Hyundai Lantra WAG 1.8 GLSi, št. šasije KMH-
JW31MPVUO60856, št. motorja
G4GMT199908. gni-21088

Pavlevčič Niko, Stjenkova 8, Postojna, de-
lovno knjižico. gnt-20902

Pavlovič Rimi, Archinetova 11, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 167, izdal LPP.
gnp-21131

Pečar Klara, Zidani most 28/A, Zidani Most,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28390, izdal
LPP. gnl-21135

Peček Jure, Bratov Učakar 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11437, izdal
LPP. gne-20671

Petek Katarina, Kogojeva ulica 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10626.
gnl-20935

Peterca Nejc, Vojkova 26, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 8236 in 15929,
izdal LPP. gnc-20619

Pirc Jože, Dalmatinova 23, Brežice, delov-
no knjižico. gnt-20652

Podgoršek Štefan, Koseze 12, Ljubljana,
licenco št. 7000 za vozilo Mercedes benz, reg.
oznaka LJ T7-180 in Zastava, z reg. oznako LJ
C6-256. gnz-20721

Podlogar Barbara, Maroltova 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 5702, izdala Nara-
voslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnx-20923
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Poženel Aleš, Prigorica 24, Ribnica na Po-
horju, dijaško mesečno vozovnico, št. 32016,
izdal LPP. gnu-20576

Praprotnik Martina, Na jasi 21, Tržič, štude-
ntsko izkaznico, št. 18990880, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnt-20802

Selič Maruša, Suhadolčeva 61, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnx-21123

Selšek Katja, Dolsko 80/a, Dol pri Ljublja-
ni, dijaško mesečno vozovnico, št. 16363.
gnq-20680

Sever Vladimir Andrej, Slape 162, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnz-20971

Stankovič Tina, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13984.
gny-20747

Stojčevska Biljana, Selanova 51, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30202, izdal
LPP. gnv-20525

Strajnar Maja, Rožna ulica 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20494, izdal
LPP. gnf-20966

Surovina, družba za predelavo odpadkov,
d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, preklicu-
je overjeno kopijo licence za opravljanje prevo-
zov stvari za lastne potrebe v notranjem cest-
nem prometu št. 0003125/50, izdane za vozi-
lo TAM 130 T 11 B, MB 71-48M. Ob-23170

Šalhalter Milena, Zg. Gruškovje 3, Podleh-
nik, delovno knjižico, izdana na ime Poš Mile-
na. gnt-20785

Širaj Damijan, Neubergerjeva 6, Ljubljana,
delovno knjižico, št. 0289272. gns-20903

Škvorc Sonja, Na Korošci 2, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnc-20994

Šteh Sabina, Vranja pot 8, Ljubljana, štude-
ntsko izkaznico, št. 37000606, izdala Veteri-
narska fakulteta. gnb-20745

Šuštaršič Tjaša, Gortanova 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 1099004, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnk-20786

Tome Boštjan, Stanežiče 3, Ljubljana-Šent-
vid, dijaško mesečno vozovnico, št. 2633.
gnn-20583

Topič Nataša, Knezova 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 21786. gno-20732

Uršič Robert, Erjavčeva 5, Nova Gorica,
delovno knjižico. gni-20813

Velišček Žiga, Polanškova 46, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4687.
gne-20967

Veršnik Nika, Lenartova ulica 4, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 18990825, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnt-20552

Vidmar Boštjan, K Roku 10, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 98013801, VŠUP
Novo mesto. gnj-20912

Vlajić Maja, Vogelna 6, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimanzija Poljane.
gni-20963

Vrabec Katja, Mali Osolnik 1, Turjak, di-
jaško mesečno vozovnico, št. na relaciji Rašica
- Ljubljana, izdal Sap Ljubljana. gnk-21136

Zavasnik Franc, Kajuhova 10, Kamnik, de-
lovno knjižico. gnj-20812

Zavodnik Matic, Rožna dolina cesta V/2,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9268, izdal LPP. gnr-20954

Žnidar Nataša Polonca, Škofja vas 30, Škof-
ja vas, delovno knjižico. gnt-20577
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