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Register
političnih organizacij

Št. 0302-18/03-028/3-97 Ob-7593
V register političnih strank se vpiše spre-

memba statuta politične stranke Slovenski
forum, ki jo je stranka sprejela na drugi
redni seji Glavnega foruma dne 28. 8.
1998.

Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 2940/94 Rg-254
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba AMC, Agencija za tržne komu-

nikacije, d.o.o., Cesta v Laško 32, Celje,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Stare Ivana, Celje, Cesta v Laško 32, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 9. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 1995

Srg 4830/94 Rg-255
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba YOMI, podjetje za trženje, za-
stopanje in storitve, d.o.o., Prekorje 46,
Škofja vas, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer
Hrastnik Jožico in Hrastnik Mirana, oba Pre-
korje 46, Škofja vas, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe prevzameta družbe-
nika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 27. 5.
1994.

Zoper sklep je 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 regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 1995

Srg 718/97 Rg-256
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba KLEOPATRA, trgovinske in tu-

ristične storitve, d.o.o., Spodnje Roje 6,
Šempeter, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ho-
jak Marijo, Topolšica 58, Topolšica, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 20. 6.
1997.

Zoper sklep je 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 regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 1998

LJUBLJANA

Srg 2629/98 Rg-257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

BAJIĆ-MANOJLOVIĆ,  d.n.o.,  stori-
tve,  posredništvo,  proizvodnja,  trgovi-
na, marketing, uvoz-izvoz, Ljubljana, Po-
lje 351/b, reg. št. vl. 1/25135/00, pre-
neha po sklepu družbenikov z dne 7. 5.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Đorđo Bajić, Osenjako-
va 10, Ljubljana in Borivoje Manojlović, Hra-
deckega 32, Ljubljana, ki prevzemata 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 4. 9. 1998

Srg 4790/97 Rg-258
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

BOGDAN IMPEX, podjetje za posre-
dovanje v blagovnem in finančnem pro-
metu doma in v tujini, d.o.o., Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 8. 1997.

Družba nima nobenih obveznosi in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Cvahte Bogdan, Molniške
čete 13, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese 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 22. 10. 1997

Srg 513/97 Rg-259
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

EDBERG, Podjetje za trgovino in za-
stopništvo, d.o.o., Vodice, Lokarje 15,
preneha po skrajšanem psotopku po sklepu
skupščine z dne 22. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Edvard Bergant, Lokarje
15, Vodice, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja Edvarda Ber-
ganta.

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 5. 5. 1997

Srg 1875/95 Rg-260
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

O & P, podjetje za zastopanje, trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Titova 123, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem psotopku po
sklepu skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rajko Stankovič, Trnov-
ski pristan 8 in Mojca Razdrih, Pohorskega
bataljona 213, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovico.

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 11. 3. 1996

Srg 1370/98 Rg-261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

HRUŠICA COMMERCE, proizvodno in
trgovsko podjetje, Logatec, d.o.o., Pre-
šernova 7, reg. št. vl. 1/09569/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 9. 3. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Samo Meze, Martinj hrib
16, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 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 21. 8. 1998

NOVA GORICA

Rg-21358
Družba PINLES, d.o.o., špedicija, tr-

govina, transport, Črniče, s sedežem Vr-
tovin 27, Črniče, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/1669/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 23. 5. 1994.

Ustanoviteljica je Nada Pirjevec, IV. Pre-
komorske 4, Ajdovščina, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 5. 1994

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 2/1-02801-4/98 Ob-7446
Upravna enota Vrhnika sprejme v hram-

bo pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije Osnovne šole
dr. Ivana Korošca, Borovnica, s sedežem
v Borovnici, Paplerjeva 15, 1353 Borov-
nica.

Pravila so sprejeta v hrambo 28. 9. 1998
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 3/98.

Št. 127-12/98 Ob-7592
Veljavni statut Sindikata zdravstva in

socialnega varstva Slovenije, Sindikata
dolenjskih lekarn, Novo mesto, Kandij-
ska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki je bil
dne 18. 11. 1996 sprejet na članskem se-
stanku zaposlenih v Dolenjskih lekarnah, se
sprejme v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 166.

Št. 024-7/94 Ob-7606
Spremenijo se pravila ZSSS sindikata

kovinske in elektro industrije Slovenije,
podjetja Inštalacije – dejavnost Lokaterm
Škofja Loka, Kidričeva c. 55, zaradi prei-
menovanja, tako da se glasijo: “pravila sin-
dikata podjetja SKEI Lokaterm Škofja Lo-
ka”, s sedežem Kidričeva c. 55, Škofja
Loka.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 58.

Sindikatu podjetja SKEI Lokaterm Škofja
Loka je dodeljena matična številka Statistič-
nega urada Republike Slovenije –
5960070.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 151/96 R-134
Dne 5. 3. 1996 je umrl Strnad Matevž,

roj. 5. 11. 1909, nazadnje stanujoč Mala
vas št. 5, Videm Dobrepolje, po katerem bi
prišli v poštev kot dediči tudi nečaki, to so
potomci po zap. bratu Strnad Ivanu, ki živijo
neznano kje, potomci po zap. bratu Strnad
Francu, ki predvidoma živijo v ZR Nemčiji,
potomci po zap. bratu Strnad Jožetu, ki živi-
jo predvidoma v Sloveniji, potomci po zap.
bratu Strnad Alojziju, ki živijo neznano kje
ter potomci po zap. sestri Strnad Ivanki, ki
predvidoma živijo v Sloveniji ter so vsi nez-
nanih bivališč.

Sodišče poziva dediče, da se v roku ene-
ga leta od te objave, prijavijo sodišču kot
dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
zaključilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi razpoložljivih podatkov.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 8. 8. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 8/98 S-432
To sodišče je v postopku prisilne poravna-

ve nad dolžnikom Vitalex, d.o.o., Ljubljana,
Kogovškova 6, s sklepom opr. št. St 8/98 z
dne 15. 9. 1998 potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom in njegovimi upniki.

Terjatve upnikov – dolžnikovih delavcev,
izplača dolžnik v nezmanjšanih zneskih, v
roku 12 mesecev od pravnomočnosti potr-
jene prisilne poravnave in z obrestmi po
temeljni obrestni meri za čas od 25. 3.
1998 do dneva plačila. Seznam teh upni-
kov z njihovimi terjatvami v ugotovljenih zne-
skih je sestavni del sklepa.

Terjatve upnikov – kreditodajalcev, do-
baviteljev in države, ki se ne spremenijo v
lastniške deleže v dolžniku, izplača dolžnik
v nezmanjšanih zneskih v roku pet let od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravna-
ve in z obrestmi po temeljni obrestni meri za
čas od 25. 3. 1998 do dne plačila. Seznam
teh upnikov z njihovimi terjatvami v ugotov-
ljenih zneskih je sestavni del sklepa.

Ugotovi se, da je skupščina dolžnika
dne 14. 7. 1998 pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava pravnomočno po-
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trjena, sprejela sklep o povečanju osnov-
nega kapitala za 72,957.215 SIT, pri če-
mer stvarne vložke predstavljajo terjatve
upnikov, ki se spremenijo v lastniške dele-
že v dolžniku. Seznam teh upnikov z njiho-
vimi terjatvami v ugotovljenih zneskih in z
njihovimi lastniškimi deleži je sestavni del
sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 5. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 1998

St 8/98-85 S-433
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom Peko, To-
varna obutve, d.d., Cesta St Marie Aux
Mines 5, Tržič, bo 8. 12. 1998 ob 10. uri,
v sobi 014/klet tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni te-
ga sodišča med uradnimi urami: v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 1998

St 6/98-45 S-434
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom PGP, Pro-
izvodnja izdelkov iz poliuretana, gume
in plastike, d.o.o., Cesta St Marie Aux
Mines 5, Tržič, bo 11. 12. 1998 ob 9. uri,
v sobi 113/I tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni te-
ga sodišča med uradnimi urami: v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 1998

St 34/96 S-435
To sodišče razpisuje IV. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Je-
klotehna, d.d., Maribor – v stečaju, dne
18. 11. 1998 ob 10. uri, v sobi 330 tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 1998

St 25/95 S-436
To sodišče razpisuje II. narok za

preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi
TVT Termex, d.o.o. – v stečaju, dne
16. 11. 1998 ob 9. uri, soba 253 tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 1998

St 7/97-59 S-437
Stečajni postopek nad stečajnim dolž-

nikom Nasua, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Maj-
cingerjeva 5 – v stečaju, se v skladu s
členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premo-
ženje,  ki  bi  prišlo  v  stečajno  maso,  ne
zadošča  niti  za  stroške  stečajnega  po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1998

St 26/98 S-438
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom TV 3, Televizijska dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Štula 23, za dne
17. 11. 1998 ob 10.30, v konferenčni dvo-
rani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 1998

St 3/98-13 S-439
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/98

dne 15. 10. 1998 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Lesnina LGM, Prodaj-
ni center Kranj, d.o.o., Ul. Mirka Vadno-
va 9, Kranj.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Aleš Paulin, Partizanska 10f, Kranj.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave naj upniki
vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano takso.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 2.
1999 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča v Kranju.

Oklic je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 15. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 10. 1998

St 11/98 S-440
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 11/98 z dne 15. 10. 1998 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom TIO
Tiara, podjetje za proizvodnjo in trgovi-
no oblačil, d.o.o.

Odslej firma glasi: TIO Tiara, podjetje za
proizvodnjo in trgovino oblačil, d.o.o. – v
stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Kri-
stina Slavič iz Slovenj Gradca, Stari trg 93.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

I. narok za preizkus terjatev bo dne
13. januarja 1999 ob 9. uri, v sobi št. 38,
tega sodišča.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tega sodišča, dne 15. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 10. 1998

St 7/98-41 S-441
V postopku prisilne poravnave dolžnika

Novoles Lesna industrija Straža, d.d., Na
žago 6, Straža, vabi poravnalni senat upni-

ke na narok za prisilno poravnavo, ki bo dne
17. 11. 1998 ob 13. uri v sobi 108 tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopolni-
tev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št.
58 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 10. 1998

St 9/98-23 S-442
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/98

z dne 15. 10. 1998 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Grafika Novo me-
sto, d.o.o. – v stečaju, Glavni trg 24,
Novo mesto, zaključi, narok za preizkus
prijavljenih terjatev, razpisan za dne 24. 11.
1998 ob 9. uri v sobi 108 naslovnega so-
dišča pa se prekliče.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 10. 1998

St 11/98-8 S-443
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 11/98

dne 16. 10. 1998 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GEA, Podjetje za živilsko indu-
strijo in trgovino Tržič, d.o.o., Tržič, Pri-
stavška c. 61 in postopek zistim sklepom
tudi zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 10. 1998

St 10/97-136 S-444
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi MIN Izdelava – montaža kovin in
plastike, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ruš-
ka cesta 81a, dne 16. 11. 1998 ob 9. uri
v sobi št. 240.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 46/98 Ob-7557
Evropska unija je v okviru programa Pha-

re z namenom, da podpre napore Repub-
like Slovenije pri približevanju Evropi, zago-
tovila sredstva za zaposlovanje slovenskih
strokovnjakov v ključnih državnih inštitucijah.

Slovenska vlada bo za pospešitev pro-
cesa približevanja Evropski uniji v okviru Vla-
de Republike Slovenije, Služba za zakono-
dajo, Sektor za evropsko in primerjalno pra-
vo oblikovala prosto delovno mesto:

pravni  strokovnjak  –  svetovalec
vlade
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Zadolžen bo za pomoč pri postavitvi na-
cionalnega pravnega načrta z realističnimi
časovnimi roki, pripravo poročil o delu gle-
de na zahteve različnih vladnih organov in
partnerskih institucij Evropske unije, sveto-
vanje na področju evropskih zadev, nadzor
nad letnimi plani dela in ciljev, sodelovanje
s Službo Vlade RS za evropske zadeve.

Pogoji:
– diplomirani pravnik,
– vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleščine,
– obvladovanje dela z računalnikom (MS

Office).
Prednost bo imel kandidat z mednarod-

nimi izkušnjami in tisti, ki obvlada tudi druge
jezike Evropske unije (nemščine, francošči-
ne, italijanščine).

Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za določen čas, in sicer do
31. 8. 1999 oziroma do dokončanja pro-
jekta.

Prijave z življenjepisom v slovenskem in
angleškem jeziku pričakujemo v osmih dneh
po objavi na naslov: Deloitte & Touche,
d.o.o. (za PHARE), Dunajska 22, 1511
Ljubljana.

Vlada RS
Služba za zakonodajo

Ob-7594
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje de-
lovno mesto s posebnimi pooblastili

glavna medicinska sestra Kliničnega
oddelka za nevrologijo, SPS Pediatrič-
na klinika.

Za glavno medicinsko sestro Kliničnega
oddelka za nevrologijo, SPS Pediatrična kli-
nika, lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela ali sociolo-
gije ali pedagogike,

– da  ima  10  let  dela  v  stroki,  od  tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor bo imenoval glavno
medicinsko sestro kliničnega oddelka za do-
bo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po
objavi razpisa, na naslov: Klinični center
Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva
28, 1525 Ljubljana, s pripisom: za razpi-
sno komisijo – Glavna medicinska sestra
Kliničnega oddelka za nevrologijo, SPS Pe-
diatrična klinika.

Klinični center Ljubljana

Ob-7595
Svet Steklarske šole Rogaška Slatina,

razpisuje delovno mesto
ravnatelja Steklarske šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) ter imeti strokovne, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole.

Od kandidatov pričakujemo, da predlo-
žijo vizijo razvoja šole in jo predstavijo pred
učiteljsko vzgojiteljskem zboru.

Ravnatelj bo imenovan za dobo 4 let.
Pričetek dela bo 1. 2. 1999.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in vizijo razvoja šole pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa, na naslov Steklarske šole z
oznako “za razpis DM ravnatelj”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni.

Steklarska šola Rogaška Slatina

Ob-7612
Vlada Republike Slovenije, Gregorčiče-

va 20, Ljubljana, razpisuje, na podlagi
34. člena zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91 in 8/96) in v skladu s 6. členom
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
10/93, 1/96 in 23/96), prosto delovno
mesto

direktorja(ice) Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije

1. Kandidat(ka) mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko stro-

kovno izobrazbo in
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
2. Izbrani(a) kandidat(ka) bo na razpisa-

no mesto imenovan(a) za štiri leta.
3. Prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-

pisnih pogojev naj kandidati(ke) pošljejo v
osmih dneh po objavi razpisa, na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Sloveni-
je, Erjavčeva ulica 15, Ljubljana (s pripisom
“prijava na razpis”).

4. Vsi(e) prijavljeni(e) kandidati(ke) bodo
o izbiri obveščeni(e) v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.

Vlada Republike Slovenije

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Popravek
Ob-7615

V javnem razpisu storitev brez omejitev
za pripravo in razdeljevanje gotovih obrokov
hrane z obvezno uporabo obstoječih razpo-
ložljivih zmogljivosti naročnika in prevzemom
delavcev kuhinje na vseh lokacijah naročni-
ka, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69
z dne 9. 10. 1998, Ob-7092, je ocenjena
vrednost naročila pod 3. točko
300,000.000 SIT letno.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 276/98  Ob-7558
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih objavljamo

razpis raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
ZEMLJA (Kmetijstvo in podeželje)

za leto 1998 s tematskim naslovom
”EVROPA II.”

I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 58, Ljubljana.

II. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

III. Vsebinski okvirji in predmet razpisa:
Namen ciljnega raziskovalnega progra-

ma ZEMLJA (Kmetijstvo in podeželje) je raz-
viti znanstveno in tehnično podlago za izva-
janje (kjer je potrebno), dograjevanje, nad-
zor ter prilagajanje novim razmeram Strate-
gije razvoja slovenskega kmetijstva (državni
zbor: 1993).

S tem programom nosilci izvršne oblasti
povprašujejo po interdisciplinarnih in prob-
lemsko naravnanih raziskovalnih projektih,
ki bi dali konkretne rešitve razpisanih sred-
nje in dolgoročnih gospodarskih, ekoloških
ali socialnih problemov v slovenski pridelavi
hrane ter razvoju in ohranitvi podeželja. Dr-
žava z razpisi tudi vzpodbuja učinkoviti pre-
nos izkušenj, rešitev ter novosti iz globalne-
ga v nacionalno okolje, ali oblikovanje raz-
vojno raziskovalne inovacije. Letošnji, četrti
razpis po vrsti, dopolnjuje razpis iz pretekle-
ga leta. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano išče raziskovalno podporo za
uspešnejše vključevanje kmetijstva v skup-
no kmetijsko politiko na nekaterih dodatnih
temah. Dodatno razpisane teme v konkret-
nem podpirajo izvajanje predlagane refor-
me kmetijske politike (MKGP, 1998).

Razpisane teme
1. Razvoj orodij in model za spremljanje

porabe kmetijskih in živilskih proizvodov
Cilji:
– razvoj z EU standardi harmoniziranega

empiričnega modela prehranskih bilanc (pri-
delava, uvoz, izvoz, potrošnja po kanalih
prodaje) agroživilskih proizvodov,

– metode za dolgoročno pridobivanje
ustreznih podatkov za spremljanje potroš-
nje kmetijskih in živilskih proizvodov pri
končnem potrošniku, primerljive z metoda-
mi, ki jih uporabljajo posamezne države čla-
nice EU,

– modelne meritve porabe pomembnej-
ših kmetijskih in živilskih proizvodov (za ok-
virno 40 proizvodov, po predhodnem dogo-
voru z MKGP); meritve po terminih za se-
zonsko občutljive proizvode.

2. Oblikovanje strokovno-znanstvenih iz-
hodišč za ustanovitev Agencije RS za kme-
tijske trge z vidika pravnega statusa in orga-
niziranosti

Cilji:
– koncept agencije v zvezi z izvajanjem

kmetijske politike na področju intervencij za
vse kmetijske trge,

– primerjalna analiza pravnega statusa,
organiziranosti, upravnih pristojnosti in finan-
ciranja podobnih ustanov v vsaj nekaj drža-
vah, članicah EU, ki imajo nam primerljiv
pravni red in velikost države (npr. Irska, Por-
tugalska, Avstrija…),

– predlogi rešitve pravnega statusa, or-
ganiziranosti, upravnih pristojnosti in finan-
ciranja take ustanove v R Sloveniji.

3. Znanstvene osnove za rajonizacijo
vinogradniškega območja R Slovenije v
skladu s sprejeto zakonodajo in obvezno-
sti do EU

Cilji:
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– posodobiti sortiment in podlage za po-
samezne vinorodne okoliše,

– določiti, uskladiti z novimi mejami oko-
lišev meje ožjih pridelovalnih enot od okoli-
ša (podokoliši, ožji okoliši),

– uvesti coniranje v skladu z EU strokov-
nimi normativi,

– opredeliti kriterije za določitev abso-
lutnih vinogradniških površin za vinorodne
okoliše.

4. Tržne perspektive slovenskega hme-
ljarstva (analiza prednosti in pomanjkljivosti
v primerjavi s konkurenco)

Cilji:
– analiza ustreznosti tehnologij pride-

lave,
– primerjava ekonomičnosti posameznih

faz pridelave hmelja z nekaterimi konkurenti
in predlog ukrepov,

– trženje hmelja: primerjava doseženih
cen s konkurenco (nekajletno obdobje),
predlog ukrepov za izboljšanje trženja, pri-
merjava organiziranosti nastopanja doma-
čih hmeljarjev s konkurenco.

5. Vzpostavitev monitoring mreže one-
snaženja v kmetijstvu v Sloveniji

Cilji:
– sistem vzpostavitve mreže opazovalnih

točk v kmetijstvu, vključujoč postavitev točk,
spremljanje parametrov, analize podatkov
in on-line posredovanje podatkov in poročil
naročniku ter program obveščanja javnosti,

– zagotoviti je potrebno spremljanje
kmetovanja, tipičnega za določeno območ-
je in vpliv kmetijstva na onesnaženost okolja
(podtalnica),

– sistem mora poleg domače zakonoda-
je upoštevati tudi smernice, veljavne v Evro-
pi in Protokol o varstvu tal,

– sistem mora omogočati stalnost pri
spremljanju podatkov od vegetacijske dobe
l. 1999, vključno s povezavo obstoječih mo-
nitoring točk.

6. Podrobnejša opredelitev kriterijev
(okoljevarstvenih, tehnoloških in ekonom-
skih) za sistem neposrednih plačil (del II.
stebra predlagane reforme)

Cilji:
– minimalni kriteriji za splošna neposred-

na plačila – eko 0,
– strokovne osnove za lokalne progra-

me neposrednih plačil – eko 2,
– opredelitev sistema okoljevarstvenih

plačil eko 3.
7. Študija vplivov ključnih ekonomskih, so-

cioloških in socialnih dejavnikov na odločanje
mladih kmetov za kmetovanje v pogojih gos-
podarjenja v obdobju intenzivnega prilagaja-
nja slovenskega gospodarstva in še posebej
kmetijstva odprtemu trgu in vstopu v EU.

Cilj:
– preusmeritev kmetij na okoljevarstve-

ne programe kmetijstva (te in druge stro-
kovne podpore za III. steber reforme).

8. Opredelitev (gospodarskih, socialnih,
ekoloških in drugih) indikatorjev in pridobi-
tev ustreznih podatkov za tipološko členitev
podeželskih območij.

Cilj:
– omogočiti opredelitev regionalne poli-

tike po kriterijih Evropske unije. Tipologija
in določitev območij (te in druge strokovne
podpore za 4. steber reforme).

9. Študija o kapacitetah vodnih virov in
kvaliteti vode za potrebe preskrbe s pitno

vodo na območju Bele Krajine, s ciljem
ohranjanja poseljenosti

10. Druge raziskovalne naloge, ki izrec-
no podpirajo izvajanje predlagane reforme
kmetijske politike.

Okvirna vrednost vseh razpisanih tem za
leto 1998 je: 30,000.000 SIT.

IV. Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 81/91), pravilnik o ciljnih raziskovalnih
programih za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih (Ur. l.
RS, št. 22/98 in št. 34/98), uredba o uved-
bi finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1998 (Ur. l. št. 46/98, 50/98 in 54/98).

V. Rok izvedbe prve zaključne faze vseh
desetih razpisanih tem iz točke III. Razpisa
je 15. 12. 1998.

VI. Razpisno dokumentacijo (prijavni obraz-
ci z navodili) dvignejo prijavitelji od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka pri vratarju Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

VII. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj
- za razpis CRP ZEMLJA“ morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mora
prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa
pošiljke do vključno 13. novembra 1998 do
14. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Odpiranje ponudb bo16. novembra
1998 ob 10. uri opravila komisija za odpira-
nje ponudb na sedežu Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50.

IX. Izbrane projekte bosta ministrstvi fi-
nancirali v naslednjih okvirnih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
35%,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano: 65%.

X. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora izpol-
njevati pogoje za odgovornega nosilca razi-
skovalnega projekta predpisane z 29.
in/oziroma 30. členom zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

XI. Predloge projektov ocenjuje poseb-
na delovna komisija programskega sveta Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano za ciljne raziskovalne programe, na
podlagi predhodno izdelane ocene ustrez-
ne kakovosti odgovornih nosilcev projek-
tov, oziroma članov projektnih skupin, ki jih
pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje
aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi raziskav, ki bodo s kvalificiranostjo
predlagateljev, opredelitvijo problemov, ra-
ziskovalnim pristopom, finančno ponudbo
in časovnim načrtom obetali učinkovito do-
seganje zgoraj navedenih ciljev po razpisa-
nih temah in ob upoštevanju dispozicije CRP
ZEMLJA (Kmetijstvo in podeželje). Prednost

bodo imeli prijavitelji, ki bodo za izvajanje
razpisane tematike oblikovali projektne sku-
pine, sestavljene interdisciplinarno in me-
dinštitucionalno. Prednost bodo imeli prija-
vitelji, ki so že uspešno izvedli razvojno razi-
skovalne projekte, in ki bodo v reševanje
nakazanih vlog uspeli vključiti tudi medna-
rodno priznane strokovnjake in skupine. Ob-
lika sodelovanja ni predpisana (mednarodni
projekti, konzultacije, demonstracije). V vlo-
gi je potrebno natančno opisati tudi na kak-
šen način bodo rezultati predstavljeni.

XII. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, telefon: 131-11-07, Aljana Po-
gačnik in na Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljublja-
na, telefon: 178-91-23, Jana Erjavec.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 278/98 Ob-7559
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih objavljamo

javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena
na področju turizma in malega

gospodarstva
I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana
in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trg svobode 3, 2000 Maribor.

II. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

III. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem na
področju turizma in malega gospodarstva,
zato so cilji razpisa naravnani na prilagaja-
nje zahtevam Evropske Unije, podlago za
določitev navedenih ciljev pa predstavljajo
strateški dokumenti na obeh področjih.

Razpisani tematski sklopi
1. Turizem
1.1. Preverjanje strateških usmeritev slo-

venskega turizma na področju razvoja, trže-
nja in promocije.

1.2. Empirične analize emitivnih turistič-
nih tržišč, ki so pomembni za slovenski turi-
zem.

1.3. Raziskava organizacijskih in vsebin-
skih osnov za pripravo programov za uspo-
sabljanje v turizmu.

Skupen cilj vseh treh razpisanih tem je
raziskati, utemeljiti in razviti strokovne osno-
ve za tekoče in analitsko spremljanje turi-
stičnih tokov, ekonomskega položaja turiz-
ma v slovenskem gospodarstvu, turističnih
tržišč, uspešno načrtovanje razvoja, izrabo
primerjalnih prednosti in razpoložljivih re-
sursov za dolgoročni razvoj, trženje in pro-
mocijo slovenskega turizma.

Okvirna vrednost projektov: 20,000.000
SIT.

2. Malo gospodarstvo
2.1. Strategija in praksa vključevanja slo-

venskih podjetij v EU, povezave in oblike
poslovnega sodelovanja s tujimi podjetji in
proizvodnimi, razvojnimi, finančnimi ter pro-
dajnimi mrežami.

2.2. Krepitev nabavno/prodajnih poti v
funkciji večje učinkovitosti poslovanja ter po-
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vezovanja slovenske SME- vidik sinergične-
ga povezovanja.

Namen obeh razpisanih tem je poglob-
ljeno in celovito spremljanje segmenta ma-
lih in srednjih podjetij slovenskega gospo-
darstva (predelovalna industrija, storitve,
obrt), njegovih sektorjev, proizvajalcev in
proizvodov/storitev v obdobju naslednjih ne-
kaj let. Cilj je zato tudi zagotovitev potrebnih
analitičnih ocen in empiričnih podlag za us-
pešna pogajanja z EU.

Okvirna vrednost projektov 5,000.000
SIT.

IV. Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 81/91), pravilnik o ciljnih raziskovalnih
programih za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih (Ur. l.
RS, št. 22/98 in 34/98).

V. Rok izvedbe zaključne prve faze vseh
razpisanih tem v III. točki: 15. 12. 1998.

VI. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili) dvignejo prijavitelji od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska cesta 50, Ljubljana.

VII. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj -
Razpis za CRP - in navedbo razpisane teme”
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v
vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo
mora prispeti na naslov ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 13. 11. 1998
do 14. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Odpiranje ponudb bo 16. 11. 1998
ob 12. uri na sedežu Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

IX. Izbrane projekte bosta ministrstvi fi-
nancirali v naslednjih predvidenih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
27%,

– Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem: 73%.

X. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

XI. Predloge projektov ocenjuje pro-
gramski svet za ciljne raziskovalne progra-
me Ministrstva za malo gospodarstvo in turi-
zem, na podlagi predhodno izdelane ocene
ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev pro-
jektov oziroma članov projektnih skupin, ki
jih pripravi Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izva-
janje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi raziskav, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristopom,
finančno ponudbo in časovnim načrtom obe-

tali učinkovito doseganje zgoraj navedenih
ciljev po razpisanih tematskih sklopih,

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

XII. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, telefon 13-11-107, Aljana Pogač-
nik in na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem, Kotnikova 5, Ljubljana, telefon
17-83-213, Nataša Pobega.

XIII. Predlagatelji ponudb bodo obvešče-
ni o izbiri projektov najkasneje do 28. 11.
1998.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 39/98 Ob-7587
Na podlagi zakona o uporabi sredstev

pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o latninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 45/95), zakona o gospodar-
skih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
objavlja Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, s soglasjem Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem

javni razpis
za kreditiranje odpiranja novih
delovnih mest pri podjetnikih in

obrtnikih začetnikih
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gos-

podarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), odredbe o
merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje
sredstev za pospeševanje razvoja in ustanav-
ljanje enot malega gospodarstva (Ur. l. RS,
št. 62/95) in spremembah iste odredbe (Ur.
l. RS, št. 37/97), zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi za-
kona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 45/95), ter predpisov navede-
nih v uvodnem delu razpisa bo Sklad RS za
razvoj malega gospodarstva dodeljeval po-
sojila za projekte na področju malega gospo-
darstva za podjetnike in obrtnike začetnike.

Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
bo dodeljeval posojila za projekte na po-
dročju malega gospodarstva za podjetnike
in obrtnike začetnike v sodelovanju z na-
slednjimi bankami:

1. Banka Vipa, d.d., Nova Gorica,
2. Dolenjska Banka, d.d., Novo mesto,
3. Pomurska  banka,  d.d.,  Murska

Sobota,
4. A banka, d.d., Ljubljana,
5. Factor banka, d.d., Ljubljana,
6. PBS, d.d., Maribor,
7. Probanka, d.d., Maribor,
8. Gorenjska banka, d.d., Kranj,
9. Nova KBM, d.d., Nova Gorica,
10. Nova LB, d.d., Ljubljana,
11. Banka Koper, d.d., Koper,
12. SZKB, d.d., Ljubljana,
13. Banka Celje, d.d, Celje,
14. Ljudska banka, d.d., Ljubljana,
15. Banka Velenje, d.d., Velenje,
16. Nova KBM, d.d., Maribor,
17. SKB, d.d., Ljubljana.

Znesek kreditiranja je 400,000.000 SIT.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva v skladu z zakonom o raz-
voju malega gospodarstva, ki začenjajo z
dejavnostjo v letu 1998 in bodo izvedle sa-
mozaposlitev, oziroma zaposlile najmanj
enega delavca.

Prednost pri dodelitvi posojil bodo imeli
prosilci:

– ki uvajajo sodobno tehnologijo v pro-
izvodno, ali storitveno dejavnost,

– ki uvajajo v enoto malega gospodarstva
visoko stopnjo inovativnosti.

Podjetniška ideja s skrajšanim poslov-
nim načrtom in poslovni načrt s katerim kan-
didira prosilec za sredstva razvoja mora iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– donosnost, oziroma pozitivno poslova-
nje,

– likvidnost v celotni ekonomski dobi,
– zaprto finančno konstrukcijo v celotni

ekonomski dobi.
2.2. Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za posojilo:
– do 5,000.000 SIT predračunske vred-

nosti investicije, ob predložitvi opisa ideje s
skrajšanim poslovnim načrtom,

– od 5,000.000–10,000.000 SIT pre-
dračunske vrednosti investicije ob predloži-
tvi poslovnega načrta.

Posojilo lahko znaša največ 50% predra-
čunske vrednosti.

Odplačilna doba posojila je lahko naj-
manj 1 leto in največ 4 leta, vključno z naj-
več 12 mesečnim moratorijem.

Obrestna mera posojila je TOM +3,5%
letno.

Stroški posojila: 0,50% od zneska odo-
brenega posojila.

Zavarovanje kredita:
– nepremičnine ali premične stvari,
– poroštva tretjih oseb, osebna menica,
– ali kombinacija vseh navedenih oblik.
3. Vsebina vloge za posojilo:

1. obrazec Sklada za pridobivanje po-
moči,

2. opis podjetniške ideje (tj. skrajša-
na in poenostavljena oblika poslovnega na-
črta) ali poslovni načrt,

3. pozitiven sklep banke o dodelitvi
posojila,

4. fotokopija sklepa o vpisu gospo-
darske družbe v sodni register, oziroma za
s.p. fotokopija priglasitvenega lista – obra-
zec 1/1, 1/2, potrjenega od pristojne izpo-
stave DURS, ter za obrtnike fotokopijo obrt-
nega dovoljenja,

5. obvestilo Zavoda za statistiko o de-
javnosti in matični številki.

4. Rok za prijavo: vlogo za dodelitev po-
sojila pošljite na naslov: Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.

Rok za prijavo je odprt od objave do
porabe razpisanih sredstev oziroma najdlje
do 31. 12. 1998.

O popolnih in ustreznih vlogah bo odlo-
čal Upravni odbor sklada.

Morebitne dodatne informacije so na vo-
ljo na objavljenem naslovu, oziroma po tele-
fonu 061/217-872.

Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva
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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. 351/01-94/98 Ob-7597
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, faks
065/161-91-30.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: dograditev
Osnovne šole Col z ocenjeno vrednostjo
230,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: marec
1999.

5.
Občina Ajdovščina

Št. 424/98 Ob-7600
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna
oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: globoko te-
meljenje s piloti in ramenskimi nosilci in
izdelava talne plošče. Izgradnje objekta
P + 2 armirana betonska izvedba s povr-
šino ca. 5000 m2 v ocenjeni vrednosti
700,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana-Vič, Cesta
v Mestni log 10.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: april 1999.

5.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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-7433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/854-986.

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

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

trebno dobaviti: 6 kV stikalne omare za
rudarstvo, 4 kosi.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

47,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro dejavnost, Mira Tepej, Partizanska
78, 3320 Velenje, soba 107, od 8. do
12. ure, tel. 063/853-312 – 1755, faks
063/861-833.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 26. 10. 1998 do
30. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 10.000 SIT,
virman, št. računa 52800-601-23430.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
vložišče, Partizanska 78, 3320 Velenje, so-
ba št. 240.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1998 ob 10. uri, Premogovnik Ve-
lenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ocenjene vrednosti naroči-
la, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

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

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Marjan Orličnik, tel.
063/853-312 – 1775, faks 063/861-833.

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

Ob-7452
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/2912-921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v RS,
po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 60 kosov osebni računal-
niki, 50 kosov tiskalniki.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
14,500.000 SIT, 3,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v mesecu decembru 1998 in ja-
nuarja 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 1. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice Materialno poslovanje, Trg
OF 6/I, 1506 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, virman, na žiro račun št.
50100-601-14744, pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 11. 1998 do 12. ure.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

13. 11. 1998 ob 10. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 24. 12.
1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po dobavi.

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:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov, urejen
servis.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
ostala merila v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ivan Lisac, tel. 061/2912-585, faks
061/2912-921.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ljubljana

Št. 85.311/98 Ob-7453
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Franc Salamon,
Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, tel.
0601/34-030, 34-050, faks
0601/26-318.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja
21, Trbovlje.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano po naslednji specifikaciji:

– sadje in zelenjava,
– mlevski izdelki in testenine,
– sveže meso, zamrznjeno meso in

izdelki iz mesa,
– mleko in mlečni izdelki,
– jajca,
– sokovi, sirupi, mineralna voda, al-

koholne pijače,
– splošno prehrambeno blago.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(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 po
skupinah (A, B...) ali podskupinah (1, 2...):

A) sadje in zelenjava:
1. sadje,
2. kmetijski pridelki,
3. zelenjava sveža,
4. zelenjava in sadje – zmrznjeno,
B) kruh, pekovsko pecivo (trajno in pol-

trajno) in zmrznjena delikatesa:
1. kruh in pekovsko pecivo (trajno in pol-

trajno),
2. zmrznjena delikatesa,
C) mlevski izdelki in testenine:
1. mlevski izdelki,
2. testenine,
D) sveže meso, zmrznjeno meso in iz-

delki iz mesa:
1. sveže meso in izdelki iz mesa,
2. ribe in konzervirane ribe,
E) mleko in mlečni izdelki,
F) jajca,
G) sokovi, sirupi, mineralna voda, alko-

holne pijače,
II) splošno prehrambeno blago.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%

blaga po posamezni skupini ali podskupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v tajniš-
tvu Doma upokojencev Franc Salamon, Ko-
lonija 1. maja 21, Trbovlje, pri Kastelic Mile-
ni, med 8. in 13. uro, tel. 0601/34-030,
faks 0601/26-318, po enodnevni predhod-
ni najavi po faksu in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT, na
žiro račun št. 52700-603-40729.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 11. 1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
6.a), v zapečateni kuverti z oznako “Ne od-
piraj – javni razpis – živila” in številko objave
v Uradnem listu RS.

Na hrbtni mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1998 ob 7. uri, Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja
21, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo do 31. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ce-
na, celovitost ponudbe, plačilni rok, refe-
rence ponudnika in posebne ugodnosti. Po-
nudniki bodo obveščeni o izidu razpisa naj-
kasneje do 14. 12. 1998.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Slavi Len-
ko, dipl. ek., tel. 0601/34-030, faks
0601/26-318.

16., 17.
Dom upokojencev Franc Salamon

Trbovlje

Ob-7462
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks 067/280-780.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Miro-
slava Vilharja v Postojni.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža šol-
ske opreme, opreme za kuhinjo in telo-
vadnico.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

65,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: fe-

bruar 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

februar 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Oddelek za okolje, prostor in
urbanistično načrtovanje, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, kont. oseba Ivan Poderžaj,
inž. gr., tel. 067/280-730.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 15.000 SIT s

položnico na račun št. 52200-630-61215,
Občina Postojna.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 23. 11. 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba,
oprema OŠ M. Vilharja”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1998 ob 12. uri, Postojna, Trg pad-
lih borcev 5, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

16., 17.
Občina Postojna

Št. 7/98 Ob-7469
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-po-
slovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Mari-
bor, faks 062/227-056.

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

3. (a) Kraj  dobave:  Maribor,  Razlago-
va 14.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška strojna in
programska oprema.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,400.000 SIT.

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

konca leta 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec leta 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fa-
kulteta, Razlagova 14, 1. nadstropje, 2000
Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15 dni od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
3.000 SIT na žiro račun 51800-609-1242,
z oznako: za razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ekonomsko-poslovna fakul-
teta, dekanat, Razlagova 14. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj” in številko
Uradnega lista RS ter navedbo predmeta
naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 8.30, v sejni sobi dekana-
ta EPF na Razlagovi 14, 1. nadstropje,
2000 Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavna 3
mesece.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo poravnal
finančne obveznosti v 30 dneh od izstavitve
fakture, ki jo izvajalec lahko izstavi po oprav-
ljenem končnem prevzemu blaga.

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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN. Ponudba mora biti veljav-
na do sklenitve pogodbe z naročnikom.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in drugi kriteriji, določeni z zakonom in raz-
pisno dokumentacijo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
9. in 11. uro, pri Brunu Paliagi (tel.
22-90-245).

16., 17.
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ob-7470

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
062/449-2302), faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: dostava franko razlo-
ženo po pošti, navedeni na naročilnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 335 elektronskih tehtnic.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v letu 1999 po posameznem naro-
čilu.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (nabava 062/449-2302),
faks 062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom ali splošno položnico na št.
žiro računa 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 12. uri, III. nadstropje,
Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.

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

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:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– 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 enako 0 v pre-

teklih 6 mesecih od dneva sestavitve obraz-
ca ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da je priložena izjava, da elektronska
tehtnica zagotavlja vsem tehničnim kriteri-
jem iz obrazca “Ponudba”.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
(ceno, znižano za priznani skonto za plačilo
v 30 dneh).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 16. 11. 1998.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 11/2-774/6-98 Ob-7472
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/151-12-30.

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

3. (a) Kraj dobave: območje celotne Slo-
venije – lokacije, navedene na posamez-
nem naročilu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega po-
trošnega materiala (specifikacija je pri-
loga v razpisni dokumentaciji).

(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 v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

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

31. 12. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., osebno, pri Marti
Avsec, ek., Stegne 19, Ljubljana, soba
3B-28, tel. 061/18-11-422 in 151-10-40.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 10. 1998
do 29. 10. 1998, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo
proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT. Plačilo
se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 24. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d.,
Stegne 19, Ljubljana, ali oddajte osebno v
pisarni vložišča poslovne stavbe Stegne 19,
Ljubljana, soba 4B-18.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998, v sejni sobi št. 4A-06, po-
slovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Stegne 19, s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: znesek 7,450.000 SIT,
bančna garancija za resnost ponudbe, tra-
janje v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

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 razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

Pri vrednotenju ponudb bo komisija upo-
števala skladnost predložene dokumentaci-
je z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno.

Komisija bo za izbiro najugodnejše po-
nudbe uporabila naslednja merila:

1. vrednost ponudbe (ponder 0.80),
2. usposobljenost (izkušenost kadrov

in opremljenost) (ponder 0.10),
3. reference za tovrstna dela (ponder

0.10).
Ponudbeno ceno, preračunano v točke

po formuli: (minimalna cena × 100/ponud-
bena cena).

Na ta način dobi najnižja ponudbena ce-
na največ (100) točk, najvišja ponudbena
cena pa najmanj točk. Izračunano ceno po-
samezne ponudbe v točkah pomnožimo s
ponderjem cene in dobimo ponderirano ce-
no ponudbe v točkah.

Drugi dve merili točkujemo s točkami od
1 do 100. Ponudba, ki bo najbolj ustrezala
merilu, bo dobila največ točk, ostale pa odvi-
sno od ustrezanja merilu sorazmerno manj
točk. Dobljene točke pomnožimo s ponderji
posameznega merila in dobimo ponderirano
vrednost merila v točkah. Na koncu sešteje-
mo vsa ponderirana merila v točkah in dobi-
mo ponderirano ceno ponudbe v točkah.

Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela
največ točk.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo razpisano dobavo izvedel
z enim izbranim dobaviteljem.

16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Ljubljana

Št. 091-3-3/98 Ob-7473
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Inštitut za patologijo, Korytkova 2,
1105 Ljubljana, tel. 061/140-30-42/280,
faks 061/301-816.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, 1105 Ljubljana.

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

1. aparat za avtomatsko fiksacijo
in prepajanje tkivnih vzorcev s parafi-
nom,

2. aparat za avtomatsko barvanje
histoloških preparatov,

3. aparat za avtomatsko pokriva-
nje histoloških preparatov.

Tehnične zahteve so zapisane v razpisni
dokumentaciji.

(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 dobavo vseh
ali samo ene od točk 3.1., 3.2. ali 3.3.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,200.000 SIT.

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

1. aparat za avtomatsko fiksacijo in
prepajanje tkivnih vzorcev s parafinom:
5,400.000 SIT,

2. aparat za avtomatsko barvanje hi-
stoloških preparatov: 3,400.000 SIT,

3. aparat za avtomatsko pokrivanje hi-
stoloških preparatov: 4,400.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: 2
meseca po sprejetju sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inšti-
tut za patologijo, Korytkova 2, 1105 Ljublja-
na, pri Olgi Staniša, dipl. inž., tel.
061/140-30-42/280.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 11. 1998.

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

predložiti ponudbe: 13. 11. 1998.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, Inštitut za patologijo, Koryt-
kova 2, 1105 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, In-
štitut za patologijo, Korytkova 2, 1105
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti, z
veljavnostjo do 13. 2. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 20% avans, 40% plači-
lo v 15 dneh po dobavi, 40% plačilo v 30
dneh po montaži in preizkusu aparatov.

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

morejo umakniti ponudbe: 13. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kapaciteta apa-

rata,
– cena rednega vzdrževanja aparatov in

roki ter cena popravil,
– enostavnejše rokovanje,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kont. oseba Olga Staniša, dipl. inž.,
tel. 140-30-42/280.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Ob-7474
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje
za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78,
Velenje, faks 063/854-986.

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

3. (a) Kraj dobave: Velenje, Koroška ce-
sta, objekt muzej premogovništva.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za osvetlitev pod-
zemnih muzejskih eksponatov ter opre-
ma za demonstracijski prikaz dejavno-
sti rudarjenja v preteklosti.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotno potrebno opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

90 dni od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, Ve-
lenje, soba 309, tel. 063/853-312, int.
1464.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 20.000
SIT, z virmanom na ŽR št.
52800-601-23430, Premogovnik Velenje,
d.d.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 16. 11. 1998
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, Velenje, soba št. 221.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 12. uri, Premogovnik Ve-
lenje, d.d., Partizanska 78, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
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gih dokumentih: predplačila niso možna,
ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba za
nakup opreme v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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: do izteka veljav-
nosti ponudbe, 31. 12. 1998.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Ivan Čuljak, tel.
063/853-312, int. 1676.

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

Ob-7479
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 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. (a) Kraj dobave: Dobravlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
a) kuhinjska oprema OŠ Dobravlje,
b) šolska oprema OŠ Dobravlje –

adaptacija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje ali ločeno za vsak
del posebej ali za oba skupaj, vendar loče-
no prikazano za sklop A oziroma B.

(č) Ocenjena vrednost naročila: celota
ocenjena na 21 mio SIT.

(d) Ocenjena  vrednost  delov  naročila,
ki  se  bodo  morda  oddajali  posamično:
za  sklop  A  13  mio  SIT,  za  sklop  B  pa
8 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava in začetek montaže 15. decembra
1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek montaže 15. januarja 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, tajništvo občine.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 10.000 SIT,
virmansko, na ŽR: 52010-630-7043, Obči-
na Ajdovščina.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 12. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina – vložišče.
Ponudba mora biti predložena v zapečateni
kuverti in označena z napisom “Ne odpiraj –
Ponudba za kuhinjsko opremo OŠ Dobrav-
lje oziroma Ponudba za šolsko opremo OŠ

Dobravlje – adaptacija”. Na hrbtni strani mo-
ra biti napisan naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 11. uri, v sejni sobi Obči-
ne Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Aj-
dovščina.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija v
višini 3% od vrednosti javnega razpisa, z
veljavnostjo 90 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z zakonodajo o
izvrševanju in izplačevanju iz proračuna RS
ter zakonom o financiranju občin.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezen ponudnik ali
kot skupina ponudnikov s sklenjenim dogo-
vorom o skupnem nastopu.

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 s točko 8.2 razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 12. 11. 1998 do
10. ure, kasneje pa ne več.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
pogodbenega blaga (40%), kvaliteta vgraje-
nih materialov in naprav (10%), boniteta
(10%), reference (25%), rok izvedbe mon-
taže (5%), tehnična opremljenost (10%) ter
druga merila in način uporabe, naveden v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktni osebi: pod A. Miro Trošt, dig,
pod B. Marica Žen, dia, Občina Ajdovščina,
tel. 065/161-910.

16., 17.
Občina Ajdovščina

Ob-7480
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  ARNES,  Jamova  39,  Ljublja-
na, kont. oseba Avgust Jauk, Benjamin
Zwittnig, e-mail: razpis@arnes.si, faks
061/179-88-99.

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

3. (a) Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 2 UNIX strežnika z opera-
cijskim sistemom Solaris in zunanji disk
RAID sistem.

(Podrobnejše specifikacije bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.)

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave opreme ne sme biti daljši od 45 dni.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

ARNES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu,
soba C92.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, z virmanom na žiro račun št.
50106-603-47959.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe z oznako “Ne
odpiraj, ponudba – strežniki”, morajo pris-
peti najkasneje do 16. novembra 1998, do
11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba 104b, Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. novembra 1998 ob 12. uri, v prostorih
ARNESa, Jamova 39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 1. 2. 1999).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa
po zaključenem obračunskem obdobju.

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:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): zado-
stitev tehničnih zahtev, kvaliteta, cena, refe-
rence in kvalificiranost ponudnika, dobavni
rok, garancija in pogoji vzdrževanja.

15., 16., 17.
ARNES, Ljubljana

Št. 10/98-4566 Ob-7475
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, Medvode, tel.
061/1749-274, faks 061/1749-272.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
osebnih in tovornih vozil brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46, Medvo-
de.

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

– 1 kos osebno vozilo do 1400 ccm,
ca. 2,000.000 SIT,

– 1 kos osebno vozilo do 1800 ccm,
ca. 3,600.000 SIT,

– 1 kos tovorno vozilo, kiper, nosil-
nost nad 4 tone, ca. 8,500.000 SIT,

– 1kos specialno vozilo UNIMOG z
opremo, ca.30,000.000 SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko dostavi del zahtevanega bla-
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ga (osebna vozila, tovorno vozilo, special-
no vozilo).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
44,100.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: enako
kot pri točki 4a.

4. Datum dobave, če je predvideno:
– osebna vozila: začetek 1. 12. 1998,
– tovorno in specialno vozilo: začetek:

1. 12. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
– osebna vozila: zaključek 30. 12.

1998,
– tovorno in specialno vozilo: zaključek

1. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, Bogataj Marko, Medvode, tel.
061/1749-154.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko dvigne vsak dan od
8. do 10. ure do 30. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.325 SIT na
žiro račun št. 50106-601-27492 pri APP,
ekspozitura Ljubljana – Vič.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 1998 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska c. 46, Medvode, vložišče,
Dragan Cvetka.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za dobavo
osebnih in tovornih vozil – Ne odpiraj!”, šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in polnim naslovom ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 9. uri, na naslov: Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c.
46, Medvode, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti.

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

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

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

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

veljavnost ponudbe:
– do 30. 12. 1998 za osebna vozila,
– do 1. 3. 1999 za tovorna vozila.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): so
predstavljena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu

so na razpolago do 6. 11. 1998 od 8. do
10. ure na naslovu: Bogataj Marko, Gorenj-
ska c. 46, Medvode, tel. 061/1749-154.

16., 17.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,

Ljubljana

¸Št. 84/98 Ob-7476
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava Streliška14, Ljubljana.

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

– osebni računalnik – 50 kom,
– datotečni strežnik – 5 kom,
– tiskalnik – 50 kom.
(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
(d).
4. Datum  dobave,  če  je  predvideno:

15. december 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

21. december 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna uprava MOL – Adamič Lundrovo
nabrežje, št. 2, Ljubljana, soba št. 255/II.
nadst.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 10.000 SIT,
ŽR 50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom: JR-84/98 nabava računalniške
opreme.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 11. 1998 ob 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, Ljubljana, soba št. 255/II. nadst.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 10. uri Adamič Lundrovo
nabrežje, št. 2, Ljubljana, pred sobo 143/I.
nadst.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% od razpisane vredno-
sti, 80 dni.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 13. 11. 1998
do 10. ure.

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

15., 16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Št. 204/98-3 Ob-7477
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks 166-97-13.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Povšetova 6.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: mini stroj za pometanje
1 kos.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno:

opredeli ponudnik in je predmet ocenjeva-
nja ponudb.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kont. oseba Olga Okorn, soba
št. 36, I. nadst. tel. 177-96-28, faks
177-97-13.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je proti dokazilu o vplačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije na razpolago do
13. 11. 1998 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):
10,000.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji št. 50103-601-23953
s pripisom “JR 204/98”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 11. 1998 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z na-
vedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za dobavo mini stroja za
pometanje – JR 204/98”. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpi-
ran.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 1998
ob 13. uri v sejni sobi št. 51, II. nadst. 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 10% 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-
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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: plačilne pogoje opre-
deli ponudnik in so predmet ocenjevanja
ponudb.

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:

1. Osnovni podatki o ponudniku.
2. Dokazilo o registraciji staro največ

6 mesecev (Registrsko sodišče).
3. Od notarja overjeno kopijo od-

ločbe o opravljanju dejavnosti staro največ
3 mesece z izjavo ponudnika, da v odločbi
ni sprememb.

4. Potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS).

5. Potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesecev (Okrožno sodišče).

6. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP).
7. Reference ponudnika.
8. Servisiranje in odzivni čas za od-

pravo okvar.
9. Zagotavljanje rezervnih delov in na-

vedba dobaviteljev v Sloveniji.
10. Specialno šolanje voznikov in me-

hanikov.
11. Dodelitev statusa pooblaščenega

servisa naročniku za ponujeni pometalni stroj.
12. Izjava o usposobljenosti ponud-

nika.
13. Izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji.
14. Izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla.

15. Izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji.

16. Bančna grancija za resnost po-
nudbe.

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.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: način uporabe meril je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 207/98-3 Ob-7478
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: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev (18. do 42. člen ZJN).

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

trebno dobaviti: dobava goriv in maziv.
(c), (č), (d)
Predmet naročila je dobava goriv in ma-

ziv za osebna vozila ter tovorna vozila in
delovne stroje:

jeta Bambič, soba št. 29, I. nadst. telefon
177-96-20, faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1998
ob 9. uri v sejni sobi št. 51, II. nadst. 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 resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. 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 pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: sukcesivno preko cele-
ga leta na podlagi naročil. Plačilo 30 dni po
prejemu fakture.

1. Gorivo za osebna vozila
Oskrba osebnih vozil z gorivom je predvidena na bencinskih servisih.

Vrsta goriva Predvidena Orientacijska
letna količina cena (SIT/1)

neosvinčen motorni
bencin 95 okt 22.000 l 103,50
motorni bencin 98 okt 10.000 l 119,80

2. Gorivo za tovorna vozila in delovne stroje
Oskrba tovornih vozil in delovnih strojev je predvidena z lastnimi vozilom avtocisterno

kapacitete 5.850 litrov. Glede na letno porabo goriva je predviden dvakrat tedenski
prevzem goriva pri ponudniku.

Vrsta goriva Predvidena Orientacijska
letna količina cena (SIT/1)

plinsko olje D2 800.000 l 96,18
petrolej 20.000 l 56,20

3. Maziva in tekočine za motorje in motorna vozila
Dobava maziv in tekočin za motorje in motorna vozila kot so motorna, hidravlična in

hipoidna olja je predvidena v rinfuzi v kontejnerjih dobavitelja, ki jih dobavitelj da v začasno
uporabo naročniku.

Kraj prevzema je sedež naročnika.

Vrsta goriva Predvidena Orientacijska
letna količina cena (SIT/1)

mast za ležaje 600 kg 1.885
mast za centralno mazanje 600 kg 1.951
hipoidno olje viskoznosti 80 750 kg 206,80
hipoidno olje viskoznosti 90 750 kg 289,52
motorna olja SHPD
homologirana za vozila
MAN in MB 12.000 kg 383,62
hidravlično olje viskoznosti 22 2.000 kg 165,44
hidravlično olje viskoznosti 32 2.000 kg 190,86
hidravlično olje viskoznosti 46 2.000 kg 165,44.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno preko celega leta.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kont. oseba Olga Okorn, soba
št. 36, I. nadstropje, tel. 177-96-28, faks
177-97-13.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je proti dokazilu o vplačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije na razpolago do
13. 11. 1998 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena raz-
pisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih
zainteresirani ponudnik plača z virmanom
na žiro račun naročnika pri Agenciji št.
50103-601-23953 s pripisom “JR
207/98”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 11. 1998 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z na-
vedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za dobavo goriv in maziv
– JR 207/98”. Ovitek ponudbe mora biti
zaprt tako, da se na odpiranju lahko ned-
voumno 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, kont. oseba Mar-
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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:

1. Osnovni podatki o ponudniku.
2. Dokazilo o registraciji staro največ

6 mesecev (Registrsko sodišče).
3. Od notarja overjeno kopijo odloč-

be o opravljanju dejavnosti staro največ 3
mesece z izjavo ponudnika, da v odločbi ni
sprememb.

4. Potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS).

5. Potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče).

6. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP).
7. Reference ponudnika.
8. Način naročanja, prevzema in do-

bave.
9. Dobavni roki.
10. Dokazila za kvaliteto izdelkov.
11. Reklamacijski pogoji.
12. Izjava o usposobljenosti ponud-

nika.
13. Izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji.
14. Izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla.

15. Izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji.

16. Izjava, da bo ponudnik brezplač-
no odpeljal in prevzel rabljena goriva in ma-
ziva, ki so bila nabavljena pri njemu.

17. Bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
a) gorivo za osebna vozila:
– cena: 50 točk,
– število bencinskih servisov: 20 točk,
b) gorivo za tovorna vozila in delovne

stroje:
– cena: 50 točk,
– lokacija prevzema: 20 točk;
c) maziva in tekočine za motorje in mo-

torna vozila:
– cena: 50 točk,
– dostava: 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: način uporabe meril je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 240-8/98-4 Ob-7484

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kot-
nikova 6, 1000 Ljubljana, faks 178-3196.

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

3. (a) Kraj dobave: Urad RS za standar-
dizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana, Območna enota Ljubljana, Grud-
novo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala in papirja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.

20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v roku 24 mesecev po izbiri
in sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kont. oseba Valentina
Marc, tel. 178-3032, soba 1.02, med 9. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in me-
roslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 14. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 30
dni od datuma izstavitve računa.

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 zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.

16., 17.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad RS za standardizacijo
in meroslovje

Št. 096-56/98 Ob-7530
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, številka
telefaksa, 061/125-62-68.

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

3. a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti (za obsežnejše opise priložiti
poseben list!):

a) stroji za zaprto štetje bankovcev
(vakumski) - 11 kosov,

b) stroji za odprto štetje bankov-
cev (frikcijski) - 71 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
ba je lahko dana za posamezen ali oba sklo-
pa (a., b.).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 9,000.000 SIT,
b) 16,000.000 SIT.

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

decembru 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na, soba 103/I.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 11. 1998 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kam je potrebno znesek nakazati):
10.000 SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 11. 1998 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 2,5% od
orientacijske vrednosti opreme.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi vse
opreme, rok plačila najmanj 8 dni.

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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, cena, garancija, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo najkasneje do 6. 11.
1998 na naslovu naročnika ali po telefonu
št. 061/125-67-00, pri Alojzu Koleši.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Ob-7534
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, 2000 Maribor, faks 062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje tudi za dele razpi-
sa, zahtevane računalniške opreme.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
12,000.000 SIT – sestav: 4 kos server,
11 kos osebni računalnik, 1 kos router,
10 kos dodatni spomin; 3,000.000 SIT –
sestav: 1 kos RCD-zapisovalec na CD, 5 kos
scanner, 7 kos ETH mrežna karta, 7 kos
HUP (koncentrator), 5 kos marknet.

4. Datum dobave, če je predvideno: no-
vember 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču,
soba 114, prvo nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 9. 11. 1998, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): plačilo
dokumentacije v višini 5.000 SIT. Način pla-
čila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 20 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 12. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucija električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114 –
vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 1998
ob 13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2, Maribor, odpiranje vodi An-
dreja Ulbin, ek.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 10%
od skupne ponudbene vrednosti javnega
razpisa, za katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne
osebe iz Republike Slovenije, ki razpolaga-
jo s potrebnimi avtorskimi pravicami.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1998.

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

50 točk; proizvajalec 30 točk; reference 10
točk; plačilni pogoj 5 točk; garancija 5 točk.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Andreja Ulbin, ek., tel.
062/22-00-225, do 9. 11. 1998, od 8. do
11. ure.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpi-
raj – Ponudba – Javni razpis – Računalniška
oprema”. Ponudbe morajo biti zapečatene.
Navedena mora biti tudi številka objave v Urad-
nem listu RS in predmet javnega razpisa.

16., 17.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Št. 5/98 Ob-7535

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Trg revolucije 12, 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: fco. Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: viličar nosilnosti 6 t – 1
kos.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: 1
mesec po podpisu pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o. – Oddelek za investicije, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): nakazilo
10.000 SIT na žiro račun RTH, d.o.o., Tr-
bovlje – račun št. 52700-601-18647 – pri
APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 1998 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:
9. 11. 1998 ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo računov v 30
dneh po izdobavi opreme.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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 opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 11. 1998 –
po oddaji ponudbe.

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

– cena ponujene opreme – do 10 točk,
– rok dobave – do 8 točk,
– fiksnost cen – do 5 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– možnost kompenzacij – do 5 točk.
Natančno vrednotenje posameznih meril

je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Vitu Pavčniku, v času razpisa, od 6. do
14. ure (vsak dan), na tel. 0601/43-704.

16., 17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 0699-67/98 Ob-7537
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Novo mesto,
Prešernov trg 7, telefon 068/321-820, faks
068/321-467.

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

3. (a) Kraj dobave:
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije, Območna enota Novo mesto, Izpo-
stava Trebnje, Rimska cesta 10a,

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območna enota Novo mesto, Pre-
šernov trg 7.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava, dobava in mon-
taža pisarniške opreme po projektnem
popisu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi opremo za kompletno
naročilo ali za posamezno organizacijsko
enoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost dela naročila, ki
se lahko oddaja posamično: za Izpostavo
Trebnje 3,500.000 SIT, za Območno eno-
to Novo mesto 4,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: v
roku 60 dni po podpisu pogodbe.

5.
6. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ob-
močna enota Novo mesto, Prešernov trg 7,
8000 Novo mesto, pravno kadrovski odde-
lek, Vida Jerman-Smolič, telefon
068/321-820, interna 228.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak dan med 8.
in 12. uro do 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
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morajo predložiti pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije in dokazila o virman-
skem nakazilu 5.000 SIT na račun št.
52100-609-63059.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 11. 1998 do 10. ure.

7. (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota No-
vo mesto, Prešernov trg 7, 8000 Novo mes-
to (sprejemna pisarna).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“
in s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS oziroma z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 1998 ob
11. uri na naslovu Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Območna enota Novo
mesto, Prešernov trg 7, pravno kadrovski
oddelek. Odpiranje vodi razpisna komisija.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe predložiti v viši-
ni 10% vrednosti javnega razpisa izplačljivo
na prvi poziv. Garancija mora veljati še 10
dni po preteku veljavnosti ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oseba
ali samostojni podjetnik - fizična oseba.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): po-
nudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe,
garancijski rok in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu kot pod 6a točko.

16., 17.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Novo mesto

Št. 240-8/98-4 Ob-7554
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, faks
178-3196.

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

3. (a) Kraj dobave: Urad RS za standar-
dizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana, Območna enota Ljubljana, Grud-
novo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega
materiala in papirja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.

20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v roku 24 mesecev po izbiri
in sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 1. 1999 do 31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS za
standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana, kont. oseba Valentina Marc,
tel. 178-3032, soba 1.02, med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago brez-
plačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in me-
roslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 14. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 30
dni od datuma izstavitve računa.

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 zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.

16., 17.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 0309-1/6-98 Ob-7555
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, SI-1507 Ljubljana,
faks 061/312-667.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3.(a) Kraj dobave: različni kraji na ob-
močju R Slovenije po postavkah vrste in
količine blaga v točki 3. (b) te objave, po-
drobneje določeni v razpisni dokumentaciji.

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

(1) Kartice zdravstvenega zavaro-
vanja in profesionalne kartice, persona-
lizacija in priprava kartic za distribucijo,
2,152.500 kosov. Tiskana gradiva za po-
trebe distribucije kartic in druga infor-
mativna gradiva.

(2) Čitalniki kartic (4.500 kosov na-
miznih, 200 vgrajenih v tipkovnici, 600 pre-
nosnih).

(3) Samopostrežni terminali tipa
SST1, 110 kosov, in tipa SST2, 100 ko-
sov.

(4) Centralno transakcijski strežnik
z integracijo v sistem KZZ in v informa-
cijski sistem Zavoda.

(5) Omrežje samopostrežnih termi-
nalov.

Podrobni opisi vrst in količin blaga so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za dobavo blaga po
posameznih ali več postavkah vrste in koli-
čine blaga pod 3. (b). Niso pa sprejemljive
ponudbe, ki pokrivajo samo dele posamez-
nih postavk pod 3. (b).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
2.170,536.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila:
(1) Kartice zdravstvenega zavarova-

nja in profesionalne kartice, personalizacija
in priprava kartic za distribucijo, tiskana gra-
diva za potrebe distribucije kartic in druga
informativna gradiva, 1.639,588.000 SIT.

(2) Čitalniki kartic, 141,595.000 SIT.
(3) Samopostrežni terminali tip SST1

in tip SST2, 310,753.000 SIT.
(4) Centralno transakcijski strežnik z

integracijo v sistem KZZ in v informacijski
sistem Zavoda, 9,000.000 SIT.

(5) Omrežje samopostrežnih termina-
lov, 69,600.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
9. februarja 1999 do 31. januarja 2000, po
terminski dinamiki projekta, navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
od 9. februarja 1999 do 31. januarja 2000,
po terminski dinamiki projekta, navedeni v
razpisni dokumentaciji.

6.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Projektna pisarna KZZ, soba 232, Mikloši-
čeva 24, SI-1507 Ljubljana, faks: 312 667.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo pri naročniku vsak dan med
8. in 12. uro od datuma razpisa do vključno
30. novembra 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije in dokazilo o plačilu 28.000
SIT za razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku. Ponudniki lahko prevzamejo dodatno
tudi prevod dokumentacije v angleškem je-
ziku po predhodnem plačilu 120.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko plačilo na blagajni
Direkcije Zavoda, soba 211, ali nakazilo na
žiro račun št. 50101-603-47-826.

7.(a) Datum in ura, do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti v
vložišče Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana,
soba št. 51 do 7. decembra 1998 do 12.
ure po lokalnem času.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
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rovanje Slovenije, soba št. 51, Miklošičeva
24, SI-1507 Ljubljana. Ponudbe morajo biti
predložene v zapečatenih kuvertah in ozna-
čene po navodilih v razpisni dokumentaciji.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. december 1998 ob 9. uri, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, soba št.
8, Miklošičeva 24, SI-1507 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek 5% ponudbene vrednosti
v obliki bančne garancije izdane od banke s
sedežem v državi naročnika ali v državi,
sprejemljivi za naročnika, v obliki, ki je spre-
jemljiva za naročnika in veljavna do 9.2.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila so vezana na
dinamiko projekta in so podrobneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

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:
na tem razpisu lahko sodelujejo vsi ponud-
niki iz Slovenije in tujine, ki so usposobljeni
za dobavo blaga in storitev iz tega razpisa,
registrirani za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in ki so v predpisa-
nem roku prevzeli razpisno dokumentacijo.

Storitev personalizacije kartic zdravstve-
nega zavarovanja in profesionalnih kartic v
okviru dobave blaga pod postavko (1) v toč-
ki 3. (b) lahko poteka izključno v Sloveniji in
v skladu s slovenskimi predpisi o varovanju
osebnih podatkov.

Ustreznost ponudnika se preverja v skla-
du z merili, navedenimi v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 9.2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): vse-
binska ustreznost ponudb, cena, izpolnje-
vanje tehničnih zahtev, reference, garancij-
ski pogoji, lokalna podpora, plačilni pogoji,
roki izvedbe, sofinanciranje, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji. Teža in
način uporabe posameznega merila sta na-
vedena v razpisni dokumentaciji. V primeru
številsko enake končne ocene pri ocenje-
vanju ponudb bo izbran ponudnik, ki bo
vključeval več storitev in blaga domačega
porekla oziroma prenesel večji obseg teh-
nologije, znanja in proizvodnje v Slovenijo.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu: Ur. l. RS, št. 51 z dne17. julij
1998.

17.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 0309-1/6-98 Ob-7555
1. Purchaser, post address, fax number:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Health Insurance Institute of Slovenia), Mik-
lošičeva 24, SI-1507 Ljubljana, Slovenia,
fax: +386 61 312 667.

2. Method of selection of the most favour-
able bidder: public invitation of tenders for the
selection of supplier, without restrictions.

3. (a) Place of delivery: various locations
around the Republic of Slovenia, by types
of goods itemised in section 3.(b) of this
invitation, specified in detail in the tender
documents.

(b) Types and quantities of goods to be
supplied:

(1) Health insurance cards and
health professional cards, persona-
lisation, preparation of mailing,
2,152,500 pieces. Printed materials for
the purposes of card distribution and
other information materials

(2) Card readers (4,500 pieces of
desktop models, 200 keyboard integrated
models, 600 portable models)

(3) Self-service terminals of the
SST1 type, 110 pieces, of the SST2 type,
100 pieces

(4) Central transaction server com-
plete with integration into the HIC sys-
tem and the Institute information tech-
nology system

(5) Self-service terminal network
Detailed descriptions of types and quan-

tities of goods are given in the tender docu-
ments.

(c) Declaration whether a bidder may bid
for only a part of the goods, which parts or
groups: A bidder may submit a bid for the
supply of goods for any one or several
groups of goods as itemised under section
3.(b). However, the bids offering only part(s)
of item(s) under 3.(b) are not acceptable.

(č) Estimated total purchase budget:
2,170,536,000 SIT.

(d) Estimated purchase prices by
groups:

(1) Health insurance cards and health
professional cards, personalisation, prepa-
ration of mailing, printed materials for the
purposes of card distribution and other in-
formation materials, 1,639,588,000 SIT.

(2) Card readers, 141,595,000 SIT.
(3) Self-service terminals of the SST1

type and of the SST2 type, 310,753,000
SIT.

(4) Central transaction server com-
plete with integration into the HIC system
and the Institute information technology sys-
tem, 9,000,000 SIT.

(5) Self-service terminal network,
69.600.000 SIT.

4. Date of delivery if specified: from Feb-
ruary 9, 1999 to January 31, 2000, in ac-
cordance with the project time schedule
laid out in the tender documents.

5. Envisaged deadline for the comple-
tion of delivery: from February 9, 1999 to
January 31, 2000, in accordance with the
project time schedule laid out in the tender
documents.

6.(a) Address for the placement of re-
quests for tender documents: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Pro-
jektna pisarna KZZ, room 232, Miklošiče-
va 24, SI-1507 Ljubljana, Slovenia, fax
+386 61 312 667.

(b) Deadline  for  the  requests  for
tender  documents:  The  tender  docu-
ments are available at the purchaser’s
premises every working day from 8 a.m. to
12 a.m., from the date of publishing of this
invitation of bids to inclusive November 30,
1998.

(c) Price and method of payment of ten-
der documents (bank account, address): In
order to be handed out the tender docu-
ments, a prospective bidder’s representa-
tive shall present appropriate power of at-
torney and proof of payment of a sum of
28,000 SIT for a copy of tender documents
in Slovene. The prospective bidder may fur-
ther obtain the translation of tender docu-
ments to English, upon payment of a sum of
120,000 SIT. The method of payment: pay-
ment in cash at the Institute Direction Cash-
ier counter, room 211, or remittance to the
giro account No. 50101-603-47-826 with
SKB, Ajdovščina 4, Ljubljana, SWIFT CODE
SKBASI2X.

7.(a) Deadline (date and time) for the
submittal of bids: The bids must be deliv-
ered to the Institute’s mail room (room No.
51) by December 7, 1998, at 12 a.m. local
time.

(b) Address for the submittal of bids: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
room No. 51, Miklošičeva 24, SI-1507
Ljubljana, Slovenia. The bids must be sub-
mitted in sealed envelopes and marked in
accordance with instructions laid out in the
tender documents.

8. Date, time and place of the opening
of bids: December 9, 1998 at 9 a.m., Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
room No. 8, Miklošičeva 24, SI-1507
Ljubljana.

9. Amount, type and term of validity of
the bid bond: Bid bond in the amount of 5%
of the total bid price, in the form of a bank
guarantee issued by a bank located in the
Purchaser’s country or in another country
acceptable to the Purchaser in the form
acceptable to the Purchaser and valid up to
February 9, 1999.

10. Essential terms of financing and pay-
ment of goods, and/or quotation of applica-
ble provisions in other documents: The pay-
ments to the supplier are tied to the project
time schedule and are laid out in detail in
the tender documents.

11.
12. Requirements regarding the bidder’s

legal status, financial/business and techni-
cal qualifications to be recognised perform-
ance capability: This invitation of bids is
open to all such bidders resident in Slove-
nia or abroad, qualified to supply goods and
services under this invitation of bids, having
appropriate registration for the supply of
such goods and services, having all appro-
priate licenses for the performance of such
business activities and having collected the
tender documents up to the tender docu-
ment collection deadline indicated above.

The service of personalisation of the
health insurance cards and of the health
professional cards under the item (1) of sec-
tion 3.(b) may be performed exclusively
within the territory of the Republic of Slove-
nia and in compliance with the Slovene reg-
ulations of personal data security.

13. Period of validity of bids: up to Feb-
ruary 9, 1999.

14. Criteria of awarding contracts (pon-
dering and method of application of criteria
- Law on Public Orders of Works, Article
21): substantial responsiveness of the bids,
price, conformity with technical specifica-
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tions, references, warranty terms, local sup-
port, financial terms, delivery schedules,
cofinancing, other criteria laid out in the
tender documents. The ponders and meth-
od of application of particular criteria are
defined in the tender documents. In a case
of two bids achieving approximately equal
bid evaluation scores, the contract will be
awarded to the bidder offering more goods
and services of domestic origin, or transfer-
ring a higher volume of technology,
know-how and production capacities to
Slovenia.

15.
16. Date of the preliminary announce-

ment of the invitation of bids: Official Ga-
zette of RS No. 51/98, July 17, 1998.

17.
Health Insurance

Institute of Slovenia

Št. 6231 Ob-7589
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
169-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službene obleke pobiral-
cev cestnine.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo popolne ponud-
be.

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

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

cesivno od decembra 1998 do decembra
1999. Natančnejši roki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
SIT s potrjenim nalogom za prenos na ŽR
50100-601-21275 ali z gotovino v blagajni
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

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

ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 10. 2. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu part-
nerju.

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 izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila. Do-
kazila mora ponudnik priložiti ponudbi na
način kot je opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 16. 11. 1998 do
26. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta priloženih vzorcev, rok dobave, re-
ference, garancija, druge ugodnosti. Teža
in način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 6. 11. 1998.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57, Brane Bizjan,
inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.

Št. 1115/98 Ob-7460
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Divača, Kraška cesta 32, Di-
vača, telefaks 067/60-073.

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

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

3. Kraj izvedbe del: Divača.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doku-
mentacije adaptacije zdravstvene posta-
je Divača.

Ocenjena vrednost del je 24,801.872
SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
najkasneje v roku 3 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Divača, Občinska uprava, Kraška ce-
sta 32, 6215 Divača, kont. oseba Tatjana
Cerkvenik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
25.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 51420-630-90051, s pripisom za
razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 11. 1998 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudba se odda v spre-
jemni pisarni Občine Divača, na naslov Ob-
čina Divača, Kraška c. 32, Divača. Ovojni-
ca mora biti opremljena v skladu z določili
27. člena ZJN.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Divača.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva brezpogoj-
na bančna garancija za resnost ponudbe,
plačljiva na prvi poziv, v višini 3% od vredno-
sti javnega razpisa, veljavna do 31. 12.
1998, t.j. garancijo na obrazcu 1, ki je se-
stavni del navodil o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z navodilom o izvrševanju RS (Ur. l.
RS, št. 1/98) – najmanj 60-dnevni rok pla-
čila po potrditvi mesečne situacije s strani
nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kolikor zagotavlja po-
nudnik izvedbo del s podizvajalci, mora
predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji (ponudbe-
na cena, fiksnost cen, rok za pričetek del, rok
plačila, trajanje del, reference ponudnika).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 18. 11. 1998.

17., 18.
Občina Divača

Št. 677/98 Ob-7463
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Lekarna Ljubljana, Ulica
stare pravde 11, 1000 Ljubljana, tel.
061/302-112, faks 061/302-905.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Celovška
cesta 83.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba rušitvenih, gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za obnovitev prosto-
rov Lekarne Šiška, v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta na Celovški ce-
sti 83 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost del je 20,000.000
SIT. Ponudnik mora pripraviti ponudbo na
podlagi projektne dokumentacije, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije in popisa
del. Ponudba mora biti izdelana po sistemu
fiksnih enotnih cen.

(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: ponudnik mora ponu-
diti vsa razpisana dela. Delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: morebitne variant-
ne rešitve morajo biti oddane kot samostoj-
ne ponudbe.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 1. 1999,
31. 3. 1999. Montaže po montaži opreme:
15. 4. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Javnega zavoda Lekarna Ljubljana,
Ulica stare pravde 11, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 10. 1998
do 6. 11. 1998, med 8.30 in 9.30, ob
predložitvi pooblastila in potrdila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za krit-
je materialnih stroškov razpisnega gradiva
je potrebno vplačati 30.000 SIT, na žiro
račun naročnika št. 50101-603-45730.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba odda-
ti v zapečateni ovojnici z nazivom ponudni-
ka in pripisom: “Lekarna Šiška – obnovitve-
na dela – ne odpiraj”, osebno, do 23. 11.
1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Lekarne Ljubljana
(2. nadstropje), na Ulici stare pravde 11 v
Ljubljani.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11.1998 ob 13.30, v sejni sobi Lekar-
ne Ljubljana (3. nadstropje), na Ulici stare
pravde 11 v Ljubljani.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 2,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 20. 12. 1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo ob podpisu pogodbe plačal
50% avans, preostali del pa v 60 dneh po
prevzemu.

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:
ponudnik mora biti registriran po zakonu o
graditvi objektov, imeti mora ustrezno obra-
tovalno dovoljenje in kadre.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

Naročnik bo presojal ponudbe po na-
slednjih kriterijih:

– celovitost ponudbe,
– formalna usposobljenost,
– finančna boniteta ponudnika,
– ponudbena cena,
– kvaliteta ponujenih podizvajalcev,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena

dela in vgrajeno opremo,
– priporočila prejšnjih investitorjev o kva-

liteti in spoštovanju rokov,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
Naročnik ni dolžan izbrati najcenejšega

ponudnika kot najugodnejšega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v roku iz 7.b) točke tega
razpisa, vsak dan med 8.30 in 9.30, pri
Maji Horvat, tel. 061/302-112.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje do 7. 12. 1998.

17., 18.
Lekarna Ljubljana

Št. 678/98 Ob-7464
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Lekarna Ljubljana, Ulica
stare pravde 11, 1000 Ljubljana, tel.
061/302-112, faks 061/302-905.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Celovška
cesta 83.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va, dobava in montaža opreme obnov-
ljenih prostorov Lekarne Šiška, v pritlič-
ju poslovno stanovanjskega objekta na
Celovški cesti 83 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost del je 14,000.000
SIT. Ponudnik mora pripraviti ponudbo na
podlagi projektne dokumentacije, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije in popisa
del. Ponudba mora biti izdelana po sistemu
fiksnih enotnih cen.

(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: ponudnik mora ponu-
diti vsa razpisana dela. Delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: morebitne variant-
ne rešitve morajo biti oddane kot samostoj-
ne ponudbe.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 1. 1999,
15. 3. 1999, dokončanje del: 15. 4. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Javnega zavoda Lekarna Ljubljana,
Ulica stare pravde 11, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 10. 1998
do 6. 11. 1998, med 8.30 in 9.30, ob
predložitvi pooblastila in potrdila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za krit-
je materialnih stroškov razpisnega gradiva
je potrebno vplačati 20.000 SIT, na žiro
račun naročnika št. 50101-603-45730.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba odda-
ti v zapečateni ovojnici z nazivom ponudni-
ka in pripisom: “Lekarna Šiška – oprema –
ponudba – ne odpiraj”, osebno, do 23. 11.
1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Lekarne Ljubljana
(2. nadstropje), na Ulici stare pravde 11 v
Ljubljani.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11.1998 ob 13.30, v sejni sobi Lekar-
ne Ljubljana (3. nadstropje), na Ulici stare
pravde 11 v Ljubljani.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 1,400.000 SIT,
z veljavnostjo do 20. 12. 1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo ob podpisu pogodbe plačal
50% avans, preostali del pa v 60 dneh po
prevzemu.

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:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti in mora imeti ustrezno obratoval-
no ali obrtno dovoljenje.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN)
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Naročnik bo presojal ponudbe po na-
slednjih kriterijih:

– celovitost ponudbe,
– formalna usposobljenost,
– finančna boniteta ponudnika,
– ponudbena cena,
– kvaliteta ponujenih podizvajalcev,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena

dela in vgrajeno opremo,
– priporočila prejšnjih investitorjev o kva-

liteti in spoštovanju rokov,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
Naročnik ni dolžan izbrati najcenejšega

ponudnika kot najugodnejšega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v roku iz 7.b) točke tega
razpisa, vsak dan med 8.30 in 9.30, pri
Maji Horvat, tel. 061/302-112.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje do 7. 12. 1998.

17., 18.
Lekarna Ljubljana

Št. 777-28/98 Ob-7502
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova uli-

ca 14, 1270 Litija, faks 061/883-835.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zavod za izobraže-
vanje in kulturo Litija - Matična knjižnica Slav-
ko Grum, Parmova 9, Litija.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: sanacija vlage in obnova kletnih pro-
storov; ocenjena vrednost: 13 milijonov
SIT.

5. Variantne rešitve v ponudbi niso po-
trebne.

6. Čas izvedbe: 6 mesecev.
7. a) Razpisno dokumentacijo zaintere-

sirani ponudniki dvignejo na naslovu: Obči-
na Litija, Oddelek za družbene dejavnosti,
pisarna št. 51, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, tel. 061/881-211.

b) Razpisno dokumentacijo je možno
zahtevati do 25. 11. 1998.

c) Potrebno plačilo za dvig razpisne do-
kumentacije je 10.000 SIT, znesek je
potrebno nakazati na žiro račun št.
50150-630-810316 - proračun Občine
Litija.

8. Ponudbo je potrebno predložiti do
27. 11. 1998 do 9. ure. Ponudbo je po-
trebno predložiti na naslov Občina Litija, Je-
rebova ulica 14, 1270 Litija v zapečatenih
kuvertah z oznako: “Ne odpiraj - razpis za
knjižnico” in označene s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na kuverti
mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
Ponudbe se lahko do navedenega roka tudi
osebno oddajo v tajništvu Občine Litija, Je-
rebova ulica 14, 1270 Litija, št. sobe 44.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene.

9. Odpiranje ponudb bo 27. 11. 1998
ob 10. uri v sejni dvorani Občine Litija, Je-
rebova ulica 14, 1270 Litija. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje. Pred-
stavniki ponudnikov, ki niso oddali poobla-

stil, nimajo pravice dajati pripomb na posto-
pek odpiranja ponudb in nimajo pravice
spodbijati pravilnost postopka odpiranja po-
nudb. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

10. Ponudbi je potrebno priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti razpisa z veljavnostjo 2
meseca od dneva odpiranja ponudb.

11. Roki plačil za opravljena dela ne mo-
rejo biti krajši od 60 dni.

12., 13.
14. Ponudniki lahko umaknejo svojo

predloženo ponudbo do 27. 11. 1998 do
9. ure osebno s pooblastilom v tajništvu
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Liti-
ja, št. sobe 44.

15. Merila za izbor: reference ponudni-
ka, ponujena cena, kompletnost ponudbe.
Vsa tri merila imajo enako sorazmerno težo.

16. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.
Naročnik si pridržuje pravico:

– določiti eventuelno manjši obseg grad-
benih del od razpisanega glede na razpo-
ložljiva finančna sredstva;

– da ponudb, ki bodo predvidevale pred-
plačilo ali krajše plačilne roke od razpisane-
ga, pri izbiri ne bo upošteval;

– da oceni, da najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši,

– da bodo lahko ponudbe, ki ne bodo
vsebovale dokumentov iz razpisne doku-
mentacije, izločene iz nadaljnje obravnave.

Občina Litija

Ob-7503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota,Kar-
doševa 2, Murska Sobota, telefaks
069/21-871.

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

3. Kraj izvedbe del: Bakovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja ka-
nalizacije v naselju Bakovci – I. faza.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne služ-
be, kont. oseba Jožica Viher.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 11. 1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati znesek):
3.000 SIT, plačljivo z virmanom na št. ŽR
51900-630-7601.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, II. nadst. soba št. 20.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 13. uri v prostorih Mestne
občine Murska Sobota, II. nadst. sejna so-
ba št. 25.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija na prvi poziv v vrednosti
5% v času trajanja 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila v roku 60 dni od potrditve situacije
od strani nadzornega organa naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante, skladno s po-
goji 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:
ponudnik mora predložiti dokazilo o registra-
ciji in odločbo, da izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje dejavnosti, dokumentacijo iz katere je
razvidna njegova strokovnost in reference s
področja predmeta naročila, podatke o ka-
drovski strukturi in strokovnih referencah de-
lavcev, podatke o opremljenosti (osnovna
sredstva) za opravljanje tovrstnih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb 12. 11. 1998 do 13. ure, po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do: reference, ponujena cena, plačilni po-
goji, rok izgradnje in ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Občina Murska Sobota

Št. 352-05-17/98-5 Ob-7504
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj.

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

3. Kraj izvedbe del: Rogoznica pri Ptuju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– izvedba primerne fekalne kanaliza-
cije Rogoznica – 2. faza, l = 1334,84 m
PVC ∅∅∅∅∅ 300, 400, 600, RJ ABC ∅∅∅∅∅ 1000,
cena= 49,000.000 SIT,

– izvedba meteorne kanalizacije Ro-
goznica – 1. faza, l =209,53 m, ABC ∅∅∅∅∅
1000, RJ ABC ∅∅∅∅∅ 1000, cena =
15,000.000 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: oddaja del je predvidena za
celotno fazo izvedbe v smislu 4.a točke in se
ponudniki lahko potegujejo za vse skupaj.

(c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nespremenljivost
variant.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek:
25. 11. 1998, dokončanje: 30. 1. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, pro-
stor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni
trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, kont. oseba je Anton Purg.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni po objavi jav-
nega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, z virmanskim nalogom na ŽR
Mestne občine Ptuj, št. 52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. dan po objavi jav-
nega razpisa do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Odde-
lek za okolje, prostor in gospodarsko infra-
strukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan dostave ponudb ob 12.30 v Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, soba 2/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti del in rokom veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje je zagotovljeno iz proračuna
Mestne občine Ptuj za leto 1998, plačila se
bodo izvajala v roku 60 dni od uradnega
prejema situacije.

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 sku-
paj (jointventure) z opredelitvijo in pooblati-
lom 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predložitev ponudb.

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

– ponudbena cena – do 50%,
– reference – do 20%,
– rok dokončanja del – do 10%,
– garancijski rok – do 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji – do 10%,
– ostale ugodnosti – do 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podla-

gi procentualnega in točkovnega sistema
od 1 do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: če pride datum oddaje ponudbe na

dela prost dan, se šteje za oddajo ponudbe
naslednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del, del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Ob-7505
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, tel. 1889-509.

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: možna
oddaja del po sklopih.

(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:

Orientacijska vrednost naročila znaša
12,000.000 SIT, in sicer po sklopih:

I. gradbena dela 1,000.000 SIT,
II. obrtniška dela 2,900.000 SIT,
III. oprema 4,800.000 SIT,
IV. elektroinstalacije 950.000 SIT,
V. strojne instalacije – voda ogrevanje in

prezračevanje 2,350.000 SIT.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

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: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je 15. 12. 1998, predvideno do-
končanje del je največ 90 dni oziroma manj
glede na ponujeni rok izvajalca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, Ljubljana, Sektor daljinske-
ga ogrevanja, pri Biserki Kozmik, soba 135.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, na račun JP Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s skli-
cem na št. 58-98. Vplačilo je možno tudi na
blagajni JP Energetika, Verovškova 70.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. novembra 1998
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Energetika Ljubljana, Ve-
rovškova 70, Ljubljana, ali jo predložiti oseb-
no na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, Verovškova 62, Ljubljana, soba

135. Kuverte morajo biti opremljene tako
kot je navedeno v navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 12. uri v sejni sobi JP
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:
za finančno zavarovanje resnosti ponudbe
zahtevamo bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti,
kar znaša 600.000 SIT z veljavnostjo do
30. 12. 1998.

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 roku
30 dni, šteto od dneva uradno evidentirane-
ga prejema situacije v svojem vložišču.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitve.

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:

– izpisek iz vpisa v sodni register,
– dovoljenje upravnega organa za oprav-

ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega raz-
pisa, samostojni podjetniki priložijo priglasi-
tveni list DURS,

– dokazilo o boniteti (BON1, BON2,
BON3, za samostojne podjetnike boniteta
poslovanja, ki jo je izdelala banka,

– samostojni podjetniki predložijo izkaz
stanja za zadnje zaključeno poslovno leto in
odločbo o odmeri davka od dohodkov iz
dejavnosti (v primeru, da te še ne bi prejeli,
pa napoved za odmero davka od dohodkov
iz dejavnosti) za zadnje zaključeno poslov-
no leto,

– izjava, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– dokazilo pristojnega organa, da ponud-
nik ni pod prisilno upravo, v stečaju, v likvi-
daciji, da ponudnikovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni
s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– potrdilo davčnega organa, da je po-
ravnal vse svoje obveznosti iz naslova dav-
kov, prispevkov, taks in drugih dajatev dolo-
čenih z zakonom,

– izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-
poveduje sklenitev pogodbe,

– ponudnik mora za morebitne koope-
rante-podizvajalce priložiti pisna dokazila o
poslovnem sodelovanju z njimi,

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila, da je imel ponudnik v ob-
dobju enega leta pred pričetkom naročila
ves čas pravočasno in v celoti poravnane
vse svoje obveznosti do njih,

– izjavo, da ponudnik razpolaga z zadost-
nimi kadrovskimi in tehnološkimi kapacite-
tami za izvedbo vseh del v predvidenem
roku,
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– izjavo, da bo ponudnik v primeru, da
se z njim sklene pogodba o izvajanju, skle-
nil zavarovalno pogodbo za celotno vred-
nost pogodbenih del po zakonu o zavaro-
valnicah.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 13. novembra 1998
do 10. ure.

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

1. Ponudbena vrednost naročila z de-
ležem v sistemu ocenjevalnih meril 70%,

2. Reference z deležem v sistemu
ocenjevalnih meril 10%,

3. Dokumentirani sistem kakovosti z
deležem v sistemu ocenjevalnih meril 5%,

4. Garancija z deležem v sistemu oce-
njevalnih meril 5%,

5. Rok izvedbe del z deležem v siste-
mu ocenjevalnih meril 10%.

16., 17., 18.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Št. 35101-29/98 Ob-7506
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1,
Podčetrtek, faks 063/829-198.

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

3. Kraj izvedbe del: Pristava pri Mesti-
nju.

Prizidek pri Gasilskem domu Pristava pri
Mestinju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dokon-
čanje del na prizidku, funkcionalna po-
vezava do kotlovnice, kotlovnica na olje
in ožja zunanja ureditev, ocenjena vred-
nost del 30,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: december
1998 – april 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podčetrtek, Škofja gora 1, Podčetrtek,
kont. oseba Igor Petovar, tel. 063/829-181.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998, ob
ponedeljkih, sredah in četrtkih od 8. do 10.
ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT na ŽR 50730-630-10201 s pri-
pisom: razpis P/M.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1, Podčetrtek.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998, ob 12. uri v OŠ Podčetrtek,
Trška cesta št. 66.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 2% od ponudbene
cene, z veljavnostjo 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela bodo plačevana v roku 60
dni po potrditvi mesečnih situacij oziroma
po pogodbenih pogojih, ki so predstavljeni
v razpisni dokumnetaciji.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 24. 11. 1998
od 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): na pod-
lagi meril, definiranih v razpisni dokumenta-
ciji.

16., 17., 18.
Občina Podčetrtek

Št. 343-31/98-232 Ob-7507
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Mereče–Podstenj-
šek.

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 Mereče–Pod-
stenjšek, orientacijska vrednost del je
16,813.850 SIT.

a1) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost delov, ki se bodo
oddajali posamično:

I. faza
– preddela, zemeljska dela, odvodnja-

vanje,
– orientacijska vrednost del je

3,745.328 SIT,
II. faza
– zgornji ustroj,
– orientacijska vrednost del je

13,068.522 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: I. faza, II. faza ali skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
I. faza: pričetek del 1. 12. 1998, dokon-

čanje del 31. 12. 1998.
II. faza: pričetek del 15. 3. 1999 (odvi-

sno od vremenskih razmer), dokončanje del
30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14,
kont. oseba: Stanko Škrab, tel.
067/41-361, faks 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 10. 1998
do 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, nakazilo na ŽR
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – rekonstrukcija ce-
ste Mereče–Podstenjšek.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadst. Bazoviška cesta
14, Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!” z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 1, I. nadst. Bazoviška ce-
sta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 5% od vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo 30 dni po datumu
izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Plačevanje po mesečnih situaci-
jah z zapadlostjo 60 dni od datuma izstavi-
tve situacije.

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 z opredelitvijo in pooblasti-
lom 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:

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanja dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega regi-
stra z veljavnostjo 60 dni, za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnemu or-
ganu ter odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni, za samostojne podjetnike potrje-
na davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje in potrdilo o poravnavi davčnih ob-
veznostih),

– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, fiksnost cen, reference
za podobna dela, garancijski rok in garanci-
ja kakovosti del, ostale ugodnosti, ki jih nu-
di ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico določiti
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eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 2303-3/98-1 Ob-7508
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 061/17-10-503.

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

3. Kraj izvedbe del: Cesta talcev 15, Šo-
štanj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba priključkov na komunalne vode – oce-
njena vrednost 17 mio SIT; primarni toplo-
vodni priključek – ocenjena vrednost 11
mio SIT in nizkonapetostni kabelski pri-
ključek – ocenjena vrednost 6 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: ponudnik lahko ponudi
izvedbo posameznega priključka ali vsa de-
la, ki so predmet tega javnega naročila.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
21. 11. 1998, dokončanje del 3. 12.
1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, Poljan-
ska 31, Ljubljana, kontaktna oseba Milojka
Blagus.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 10. 1998
do 27. 10. 1998 od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT – blagajniški prejem gotovine.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 11. 1998 do
10. ure, na sedež Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

12. 11. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti ak-
ceptni nalog za resnost ponudbe v višini
10% ponujene vrednosti del. Trajanje ak-
ceptnega naloga mora biti skladno z opcijo
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo situacije v roku 8 dni po potrditvi
nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

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 je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti do-
kumentacijo, določeno v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 11. 1998
do 13. ure.

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

– rok izvedbe,
– najugodnejši garancijski roki,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika in morebitnih

podizvajalcev,
– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponud-

nik.
16., 17., 18.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Ob-7509
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, upra-
va Občine Vuzenica, kontaktna oseba An-
gelca Helbl, tel. 0602/64-110, faks
0602/64-022.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Vu-
zenica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: redno
vzdrževanje kategoriziranih občinskih
cest v Občini Vuzenica v dolžini 54,141
km.

Ocenjena vrednost letnega naročila je
18,000.000 SIT ali 45,000.000 SIT v iz-
vedbe.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 12.
1998 do 1. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzeni-
ca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
z virmanom ali s položnico na ŽR
51860-630-25690.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava Občine Vuzenica,
Mladinska 1, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 13. uri na Upravi Občine
Vuzenica, Mladinska 1, sejna soba.

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 1% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 30 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

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 RS (Ur. l. RS, št.
1/98).

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:
ni omejitev – poslovne, tehnične sposobno-
sti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3 dni od objave v
Uradnem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih (0,30), ponudbe-
na cena (0,35), opremljenost z ustrezno
mehanizacijo (0,35).

16., 17., 18.
Občina Vuzenica

Ob-7510
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-03, faks 062/449-23-11.

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

3. Kraj izvedbe del: Dražgoška PE Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija objekta pošte Dražgoška PE Kranj,
40,000.000 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni.

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: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 120 de-
lovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor, tel. 062/449-200, 062/449-23-02,
faks 062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
na ŽR 51800-601-180, virman ali splošna
položnica.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
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2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 10. uri, II. nadstropje,
uprava, Slomškov trg 10, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 30 dni po situacijah, do 80%
pogodbene vrednosti, 20% po končni si-
tuaciji, ki se izstavi po pridobljenem uporab-
nem dovoljenju.

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 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. številka 6 enako 0 v
preteklih šestih mesecih od dneva sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 12. 1998.

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

– ponudbena cena,
– reference na trgu,
– zmogljivost-opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: do 16. 11. 1998 na sedežu družbe v
službi za gradbeništvo, tel. 062/449-21-73,
sestanek organiziran v ponedeljek 16. 11.
1998 ob 10. uri, na sedežu družbe Slomšk-
ov trg 10, Maribor, Služba za gradbeništvo
in arhitekturo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ne.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-7511
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-03, faks 062/449-23-11.

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

3. Kraj izvedbe del: Sežana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,

ki se bodo oddajali posamično: adaptacija
objekta pošte Sežana, 52,000.000 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni.

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: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 120 de-
lovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor, tel. 062/449-200, 062/449-23-02,
faks 062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR 51800-601-180, virman ali splo-
šna položnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 11. uri, II. nadstropje,
uprava, Slomškov trg 10, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 30 dni po situacijah, do 80%
pogodbene vrednosti, 20% po končni situa-
ciji, ki se izstavi po pridobljenem uporab-
nem dovoljenju.

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 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. številka šestih enako 0
v preteklih šestih mesecih od dneva sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 12. 1998.

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

– ponudbena cena,
– reference na trgu,
– zmogljivost-opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: do 16. 11. 1998 na sedežu družbe v
službi za gradbeništvo, tel. 062/449-21-73,
sestanek organiziran v ponedeljek 16. 11.
1998 ob 11. uri, na sedežu družbe Slomšk-
ov trg 10, Maribor, Služba za gradbeništvo
in arhitekturo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ne.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-7512
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-03, faks 062/449-23-11.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija objekta pošte Ljubljana 3 PBS
140,000.000 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni.

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: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 100 de-
lovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor, tel. 062/449-200, 062/449-23-02,
faks 062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
na ŽR 51800-601-180 virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 9. uri, II. nadstropje upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 30 dni po situacijah do 90%
pogodbene vrednosti, 10% po končni situa-
ciji, ki se izstavi po pridobljenem uporab-
nem dovoljenju.

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 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. številka 6 enako 0 v
preteklih šestih mesecih od dneva sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 12. 1998.

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

– ponudbena cena,
– reference na trgu,
– zmogljivost-opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: do 16. 11. 1998 na sedežu družbe v
službi za gradbeništvo, tel. 062/449-21-73,
sestanek organiziran v ponedeljek 16. 11.
1998 ob 9. uri, na sedežu družbe Slomšk-
ov trg 10, Maribor, Služba za gradbeništvo
in arhitekturo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ne.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-7513
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va Šišenske ceste.

Ocenjena vrednost celote je
20,000.000 SIT.

(b), (c)

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za
komunalo – Referat za vzdrževanje, kon-
taktna oseba Teja Šuklje, soba 412/IV, tel.
061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo z virmanom na ŽR
št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Tg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za obnovo Šišenske ceste”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, sejna soba 215/II.

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 vrednosti ponudbe, ki mora
veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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 zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 3. 12. 1998.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Ob-7514
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va hodnikov za pešce.

Ocenjena vrednost celote je
40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za
komunalo – Referat za vzdrževanje, kon-
taktna oseba Teja Šuklje, soba 412/IV, tel.
061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo z virmanom na ŽR
št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Tg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za obnovo hodnikov za pešce”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, sejna soba 215/II.

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% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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:
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ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 3. 12. 1998.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Ob-7515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va Komenskega, Ilirske in Rozmanove
ceste.

Ocenjena vrednost celote je
40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za
komunalo – Referat za vzdrževanje, kon-
taktna oseba Teja Šuklje, soba 412/IV, tel.
061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo z virmanom na ŽR
št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Tg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za obnovo Komenskega, Ilirske in Rozma-
nove ceste”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, sejna soba 215/II.

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% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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 zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 3. 12. 1998.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Ob-7516
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va križišča Samova–Podmilščakova.

Ocenjena vrednost celote je 6,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Odde-
lek za gospodarske javne službe in promet,
Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za komunalo –
Referat za vzdrževanje, kontaktna oseba Te-
ja Šuklje, soba 412/IV, tel. 061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo z virmanom na ŽR
št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Tg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za obnovo križišča Samova–Podmilščako-
va”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, sejna soba 215/II.

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% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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 zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 3. 12. 1998.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Ob-7517
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va Gregorčičeve ulice – II faza.

Ocenjena vrednost celote je
10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Odde-
lek za gospodarske javne službe in promet,
Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za komunalo –
Referat za vzdrževanje, kontaktna oseba Te-
ja Šuklje, soba 412/IV, tel. 061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo z virmanom na ŽR
št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Tg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za obnovo Gregorčičeve ulice – II. faza”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, sejna soba 215/II.

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% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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 zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 3. 12. 1998.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Ob-7518
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-

be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va ceste V v Rožni dolini.

Ocenjena vrednost celote je
38,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za
komunalo – Referat za vzdrževanje, kon-
taktna oseba Teja Šuklje, soba 412/IV, tel.
061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo z virmanom na ŽR
št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Tg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za obnovo ceste V v Rožni dolini”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske javne službe in promet, Trg MDB
7, sejna soba 215/II.

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% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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 zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 3. 12. 1998.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Št. 110-1/98 Ob-7536A
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, faks 133-22-51.

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

3. Kraj izvedbe del: AC Čebulovica–Di-
vača.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Če-
bulovica–Divača, počivališče “Divača”,
sanitarni objekt z zunanjo ureditvijo.

Ocenjena vrednost celote je
20,000.000 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 enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
del je 45 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu: Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
soba št. 104/I, kont. oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-8439, faks 178-8332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
15.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni DDC
(soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Čebulovica–Divača, počivališče “Di-
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vača”, sanitarni objekt z zunanjo ureditvijo”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 600.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne 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 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: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-8331, faks 178-8332.

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

čilo je bil objavljen 24. 7. 1998, št. 52/98,
Ob-4995A, objava o izidu pa 9. 10. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 001 - 451/98 Ob-7560
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337
Osilnica, številka telefaksa: 061/801-517.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Osilnica, naselji Sela in Osilnica,

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va vodovoda Sela - Osilnica - 1. faza, ki
obsega:

1. zemeljska dela,
2. montažna dela,
3. nabava materiala,
ocenjena vrednost celote:

15,000.000 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. Projektna do-
kumentacija je že izdelana.

5. (a) , (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe v
mesecih: 2 meseca, rok za pričetek in do-
končanje razpisanih del se opredelita v izva-
jalski pogodbi.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osilnica,
ševilka telefona in telefaksa: 061/801 - 517,
kontaktni osebi: Sanda Žurga in Antun Volf.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 6. 11. 1998 v
času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
10.000 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
13. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Osilnica, Osilnica
16, 1337 Osilnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 16. 11. 1998 ob 12. uri na naslovu:
Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osil-
nica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 3% od vred-
nosti javnega razpisa za čas opcijskega ro-
ka ponudbe. Opcija ponudbe je 90 dni.

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 ko-
ličin pogodbenih del in pogodbenih cen.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, priloga raz-
pisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statutsa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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 s prometnim davkom 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 določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih primerov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Občina Osilnica

Št. 640-00-027/98-005 Ob-7561
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice, faks 824-195.

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

3. Kraj izvedbe del: Vodice, Ob šoli 2.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vzgojno varstvenega zavoda Vodice,
vključujoč gradbeno-obrtniška dela,
strojno in elektro instalacijska dela, zu-
nanja ureditev s komunalnimi priključki.
Ocenjena vrednost del v celoti:
135,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nespremenljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del in čas izvedbe: 14. 12. 1998,
15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: IR-
TAS d.d., Opekarska 11, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998, med
9. in 12. uro, kontakta oseba Sašo Brajo-
vič, inž. gr., tel. 339-234.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo s popisom del je možno
dvigniti na podlagi predložitve potrdila o
vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
22.000 SIT na račun Občine Vodice, št.
50104-630-810197, s pripisom “izgradnja
VVZ Vodice.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 11. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: po-
nudba izgradnje VVZ Vodice-Ne odpiraj!

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 1998
ob 12. uri v prostorih Občine Vodice, Kopi-
tarjev trg 1, 1217 Vodice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku me-
nico v višini 10% ponudbene vrednosti.
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11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so podrobno opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sna dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (23. 11. 1998 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila so
natančneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji, izhodišča bodo: ponujena cena, rok iz-
gradnje, reference in ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Občina Vodice

Št. 5676 Ob-7565
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 gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: odlagališče komu-
nalnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesar-
jev, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ocenjena
vrednost je 22,000.000 SIT.

(b).
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektne dokumentacije PZI, doba-
va in montaža in poskusni pogon naprave za
čiščenje koles tovornih vozil.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki naj svo-
je ponudbe izdelajo v variantah.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudniki lahko ponudijo tudi
samo svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 90 koledar-
skih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, investicije in razvoj, soba 49.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, plačljivo na žiro račun številka
50103-601-23953.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 23. 11.
1998 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, tajniš-
tvo, soba 29, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 13. uri, Povšetova ulica
6, 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 10% od ponudbene cene, do poteka op-
cijskega roka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik nudi do 15% predujma od vredno-
sti ponudbe.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do 23. 11. 1998 do
12.30.

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

– cena 50%,
– rok 10%,
– tehnična merila 30%,
– reference 10%.
Način uporabe meril je opredeljen v raz-

pisni dokumentaciji.
16., 17., 18.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 3/98 Ob-7568
1. Naziv in in poštni naslov naročnika:

Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel:
063/485-000, faks 063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: obrtna cona Trnovlje
jug; Trnoveljska c. 2, Celje.

4. Vrsta in obseg gradbenih del in oce-
njena vrednost: betonska, tesarska, zi-
darska ter fasaderska dela na objektu
hala A.

Ocenjena vrednost del: 19,500.000
SIT.

b), c).
5. Možne variante: variantne ponudbe ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po izbiri
izvajalca; 45 dni.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel:
063/485-000, faks 063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. do 30. 10.
1998 vsak dan med 8. in 11. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 11. 1998 do 11. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Sklad za razvoj obrti in pod-
jetništva Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, tel: 063/485-000.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 11. uri na sedežu Sklada
za razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg celj-
skih knezov 8, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ponudbene cene, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: način plačevanja je določen v razpi-
sni dokumentaciji.

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: ponudnik bo moral predložiti do-
kumente v skladu z razpisno dokumentaci-
jo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: ponudbena cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16., 17., 18.
Sklad za razvoj obrti in podjetništva

Celje

Št. 4/98 Ob-7569
1. Naziv in in poštni naslov naročnika:

Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel: 063
485-000, faks 063 481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: obrtna cona Trnovlje
jug; Trnoveljska c. 2, Celje.

4. Vrsta in obseg gradbenih del in oce-
njena vrednost: zunanja ureditev projek-
ta Trnovlje jug, Trnoveljska cesta 2, Ce-
lje.

Ocenjena vrednost del: 45,500.000
SIT.

5. Možne variante: variantne ponudbe ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek no-
vember 1998, rok izvedbe 60 dni.

7.a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel: 063
485-000, faks 063 481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. do 30. 10.
1998 vsak dan med 8. in 11. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 11. 1998 do 11.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Sklad za razvoj obrti in pod-
jetništva Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, tel. 063/485-000.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 12. uri na sedežu Sklada
za razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg celj-
skih knezov 8, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
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višini 3% od ponudbene cene, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: način plačevanja je določen v razpi-
sni dokumentaciji.

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: ponudnik bo moral predložiti doku-
mente v skladu z razpisno dokumentacijo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: ponudbena cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16., 17., 18.
Sklad za razvoj obrti in podjetništva

Celje

Št. 777-29/98 Ob-7583
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Li-
tija, faks 061/883-835.

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

3. Kraj izvedbe del: Litija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu na lokalni cesti L4323 Pasjek–
Polšnik–Sopota, na odseku Kleviše; oce-
njena vrednost celote 15,000.000 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: dela se oddajajo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 30. 11. 1998
do 30. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Od-
delku za gospodarsko infrastrukturo, Anton
Kovič in Blaž Zarnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

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

predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 9. uri, sejna soba Občine
Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

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 10% vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas od podpisa pogodbe do realizacije del.

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 k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, kar jih zahteva razpi-
sna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 11. 1998
po 9. uri dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena z vključenim prometnim davkom
50%, popolnost ponudbe 10%, reference
pri izvajanju tovrstnih del 40%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih Anton Kovič, tel.
061/881-211, int. 109 in Blaž Zarnik, tel.
061/881-211, int. 203.

17., 18.
Občina Litija

Ob-7584
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Območ-
na enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220
Tolmin, faks 065/81-957.

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

3. Kraj izvedbe del: upravna stavba Kra-
jevne enote v Novi Gorici, Vipavska 57, Rož-
na dolina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela pri
rekonstrukciji Upravne stavbe.

Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

(b)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
10. 12. 1998, dokončanje 10. 3. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež krajevne enote Nova Gorica, Vipavska
cesta 57, Nova Gorica, tel. 065/24-090,
kont. oseba Šebenik Marijan, vsak delovni
dan med 7. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT,
na žiro račun ZGS št. 50106-603-54908, s
pripisom “Razpisna dokumentacija Krajevna
enota Nova Gorica”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka, 16. 11.
1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ZGS – Območna enota Tol-
min, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Krajevna enota Nova Gorica” ter številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 13.15, ZGS, Območna
enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220
Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe dosta-
viti bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.

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:
bodo navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 20. 11.
1998.

17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Ob-7585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste.

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

3. Kraj izvedbe del: Lenart.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu na cesti G 13/315 pod Elblom.

Ocenjena vrednost celote je
75,000.000 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: ponudnik mora poleg morebitne
variante obvezno oddati tudi ponudbo, ki je
v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
150 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Druž-
ba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kont. oseba je
Irena Skubic, tel. 178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
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d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija plazu pod Elblom.” – B. V. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
220/II.

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 2,250.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz prora-
čunskih sredstev Republike Slovenije. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in spremembah in
dopolnitvah zakona (Ur. l. RS, št. 34/98) in
navodilih o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).

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
obrazce, zahtevane v Poglavju 10 razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba 321,
tel. 178-84-06.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 187/98-22 Ob-7588
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/322-731.

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

3. Kraj izvedbe del: Velike Brusnice 101,
Brusnice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost del: izgradnja
prizidka k vrtcu v Brusnicah, ocenjena
vrednost del je 30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del

24. 12. 1998, dokončanje del 30. 5.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za inve-
sticije, Seidlova 1, 8000 Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 1998 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR št. 52100-630-40155, z oznako
“Razpisna dok. za vrtec Brusnice”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto. Ponudbe morajo biti v
zaprti kuverti z označbo “Ne odpiraj – Po-
nudba za vrtec Brusnice”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Mest-
ne občine Novo mesto, Seidlova 1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti, trajanje garancije 40 dni po spre-
jetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu Mestna občina Novo mesto, Služba
za investicije, kont. oseba Danica Okleščen,
tel. 068/317-206.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Št. 352-01-54/98-5-506 Ob-7605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, faks. 062/771-783.

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

3. Kraj izvedbe del: Ptuj.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Graj-
ska ulica - II. etapa, rekonstrukcija, oce-
njena vrednost del 18,000.000 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: obsega naslednje
sklope: rekonstrukcijo ulice, kanalizacijo,
ulični plinovod, vodovod, elektroinstalacije,

javno razsvetljavo, telefonsko in KRS kanali-
zacijo.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok izvedbe je
30 dni.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, pro-
stor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni
trg 1, Ptuj, Samo Segulin, tel.
062/772-731.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT z virmanskim nalogom na rač.
št. 52400 - 630 - 20701.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v 20. dneh po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Odde-
lek za okolje, prostor in gospodarsko infra-
strukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Kuverte
morajo biti zapečatene in z oznako oziroma
napisom “Ponudba - Ne odpiraj” ter z na-
vedbo “Rekonstrukcija Grajske ulice“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. dan po objavi ob 11. uri na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, mala sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.

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 in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ustrezna dokazila in izjave kot je zahtevano
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5 dni pred jav-
nim odpiranjem ponudb.

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

– ponudbena cena do 50%,
– reference ponudnika do 20%,
– rok dokončanja del, do 10%,
– garancija, do 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji do 10%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

do 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podla-

gi procentualnega in točkovnega sistema
od 1 do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: če pade dan oddaje ponudb na dela
prost dan,se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
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razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 019/98 Ob-7610
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Župnija Beltinci, Mladinska ulica 4,
Beltinci.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Beltinci, ob-
močje naselja Bratonci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba tesarskih in kleparskih del na objek-
tu prizidek h kapeli v Bratoncih.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
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 dveh
delih posebej ali v celoti.

Ocenjena vrednost prvega sklopa je
5,500.000 SIT, drugega sklopa pa
1,500.000 SIT.

(c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 45 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Žu-
pnija Beltinci, Mladinska ulica 4, 9231 Bel-
tinci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka 2. novembra 1998.

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

predložiti ponudbo: do srede 4. 11. 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Župnija Beltinci, Mladinska
4, 9231 Beltinci z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba prizidek h kapeli Bratonci”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek 6. 11. 1998 ob 19. uri v prostorih
vaškega doma v Bratoncih.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: pogoji so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo bo sklenil z naroč-
nikom 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma odpi-
ranja 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 Milan Kerman, dipl.
inž., tel. 069/31-574 zjutraj do 8. ure.

17., 18.
Župnija Beltinci

Št. 021-02-764 Ob-7614
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, faks 062/681-947.

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

3. Kraj izvedbe del: Sp. Duplek.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: sana-
cija plazu pod stanovanjskima hišama,
Dupleški vrh 16 in 20, na LC 8609 Sp.
Duplek–Korena. Ocenjena vrednost celo-
te: 7,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 25. 11.
1998 do 15. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Du-
plek, v tajništvu občinskega urada.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko, ŽR
51800-630-25510.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106, 2241 Sp. Duplek.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 10. uri, Občina Duplek,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni,
drugi plačilni pogoji bodo določeni v po-
godbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pojasnila o razpisni dokumentaciji dobi
ponudnik pri Danilu Bračiču, na sedežu Ob-
čine Duplek, najkasneje do 10. 11. 1998.

17., 18.
Občina Duplek

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

Št. 223/98 Ob-7434
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj, 062/651-135.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: sanacija plazov na
javnih poteh:

a) zemeljski plazovi na javni poti Zg.
Velka–Sp. Velka (Tomažič – Letnik),

b) zemeljski plaz na javni poti Zg. Vel-
ka (Erker).

Ocenjena vrednost naročila:
a) 6,000.000 SIT,
b) 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje KS Velka.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega storitve, ki jih
lahko opravijo ponudniki gradbene stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo mora biti izvedeno v skladu z zakoni in
predpisi, ki veljajo v gradbeništvu.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodilo je sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za vsa razpisana dela ali pa v celoti samo za
točko 3.a ali 3.b.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden pričetek del
je novembra 1998, rok končanja pa je 60
dni od datuma sklenitve pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, 2212, kont.
oseba Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od naslednjega
dneva po objavi do 2. 11. 1998 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): goto-
vinsko plačilo v računovodstvu Občine Šen-
tilj, v višini 4.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati komisiji za izvedbo javnega naro-
čila, tik pred pričetkom odpiranja ponudb.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komisija za izvedbo javnega
naročila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi naroč-
nika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od skup-
ne vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 11. 1998, ter bančno garancijo (izbrani
ponudnik) za kvaliteto izvedenih del v višini
10% pogodbene vrednosti pred pričetkom
del, z veljavnostjo 30 dni po roku dokonča-
nja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila za iz-
vedena dela ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva izstavitve situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna 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, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati najmanj 90 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 01/98 Ob-7435
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno letališko podjetje Aerodrom
Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Se-
čovlje, faks 066/79-215.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava gospodarske
študije o utemeljenosti nadaljnjega po-
slovanja letališča Portorož. Študija mo-
ra vsebovati analizo obstoječega stanja
in zmogljivosti z analizo sedanjega po-
slovanja, analizo tehnoloških in tehnič-
nih možnosti dograditve infrastrukture,
idejne projekte dograditve, podatke za
investicijski program, napoved prometa
in končno oceno, ali letališče s predvi-
deno dograditvijo letališke infrastruktu-
re, zagotavlja upravičenost in ekonomič-
nost letališča ali pa je potrebna more-
bitna zamenjava in preusmeritev v dru-
ge dejavnosti.

Ocenjena vrednost naročila je
4,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive glede obsega in vrste dograditve
letališke infrastrukture.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: študija mora biti izdela-
na do 31. 1. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no letališko podjetje Aerodrom Portorož,
d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, Anton
Kovšca, tel. 066/79-001, 041/625-021.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 11. 1998 do
10. ure, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za študijo”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Sečovlje 19, 6333 Sečov-
lje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 10. uri, v prostorih uprave
podjetja, Sečovlje 19. Predstavniki ponud-
nika, ki bodo prisostvovali odpiranju po-
nudb, se morajo izkazati s pooblastilom za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija ali menica v višini 5% vred-
nosti storitve z veljavnostjo najkasneje 30
dni po sklepu o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije. Po-
nudnik lahko ponudi za naročnika ugodnej-
še in druge oblike plačila.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot samostojni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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 predložiti, zase in za dru-
ge izvajalce ali podizvajalce, naslednja do-
kazila: fotokopijo izpiska iz sodnega regi-

stra ne starejša od 30 dni, dokazila za oprav-
ljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje
oziroma poročilo revizorjev za zadnji dve
leti, kadrovsko sestavo in dosedanje refe-
rence. V primeru sodelovanja drugih izvajal-
cev ali podizvajalcev morajo predložiti tudi
dogovor ali pogodbo o sodelovanju.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 11. 1998
po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
ba mora biti sestavljena po točkah razpisne
dokumentacije, veljavnost ponudbe mora bi-
ti najmanj 30 dni od izteka razpisnega roka.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevana še naslednja merila: reference
pri izvajanju tovrstnih del 40%, cena 30%,
finančni pogoji plačila storitve 25%, ostale
ugodnosti, ki jih ponudnik ponudi po svoji
presoji 5%.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

18. Druge informacije o naročilu: študija
bo sestavni del dokumentacije ureditvene-
ga načrta za območje letališča, ki je v izde-
lavi.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno letališko podjetje
Aerodrom Portorož, d.o.o.

Št. 0/2-206-98 Ob-7436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JEKO-IN, d.o.o., Titova 51, Jeseni-
ce, faks 064/877-04-20.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje zimske služ-
be na območju Občine Jesenice v sezo-
ni 1998/99. Orientacijska vrednost naro-
čila: 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Je-
senice.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97), pravilnik
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l.
RS, št. 62/98), odlok o gospodarskih javnih
službah v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št.
33/95), odlok o ustanovitvi javnega komu-
nalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
(Ur. l. RS, št. 73/95 in 4/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko za izvajanje
zimske službe prijavijo samo po delih, in sicer
ločeno za pluženje in ločeno za posipanje.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo se izvaja za
celotno obdobje zimske službe od 15. 11.
1998 do 15. 3. 1999 oziroma glede na
vremenske razmere.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 51, Je-
senice, soba št. 4, v prvem nadstropju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo najkasne-
je do 30. 10. 1998 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo ponudnikom
v času razpisa, in sicer proti izkazu, podpisu
ter plačilu 5.000 SIT, na ŽR podjetja št.
51530-601-71281, sklic na št. 799000 s
pripisom “stroški razpisne dokumentacije –
zimska služba 1998/99”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JEKO-IN, d.o.o., Titova 51,
4270 Jesenice, soba št. 4, v prvem nadstrop-
ju. Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponduba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter z navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb na katerega so vab-
ljeni vsi ponudniki bo v ponedeljek, 2. 11.
1998 ob 12.30 na naslovu JEKO-IN, d.o.o.,
Titova 49, Jesenice, v sejni sobi v prvem
nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navodilo o izvrše-
vanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

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: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 6. 11.
1998 ponudniki ne morejo več odstopiti od
ponudbenih del.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne pod št. 67, z dne
2. 10. 1998.

JEKO-IN, d.o.o.
Jesenice

Št. 8/7-98 Ob-7437
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/134-40-50.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: “Priprava projektne do-
kumentacije nadomestne gradnje objek-
ta Počitniški dom Strunjan”, z naslednji-
mi fazami:

1. Projekt rušenja sedanjega ob-
jekta,

2. Idejni projekt,
3. Lokacijska dokumentacija,
4. Projekt za pridobitev gradbene-

ga dovoljenja,
5. Pridobitev enotnega dovoljenja

za gradnjo,
6. Projekt za razpis,
7. Projekt za izvedbo.

Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Strunjan.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, zakon o graditvi objektov, zakon o
gostinstvu itd.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: kot iz-
haja iz zahtev razpisne dokumentacije.

6.
7. (a).
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila do
30. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tajništvo Sektorja za investicije, soba
št. 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki prevza-
mejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT.
Plačilo se nakaže na žiro račun št.
50100-601-35407.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, tajništvo Sektorja za
investicije, soba št. 300.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 11. 1998 do 9.
ure v sejni sobi št. 4A-06 poslovne stavbe
Telekoma Slovenije, d.d., Stegne 19, Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
znesek: 1,200.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe, trajanje v skladu z zah-
tevami razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene so fiksne, avan-
sov ni, plačuje se na podlagi začasnih situa-

cij za posamezne faze izdelane in predane
dokumentacije. Dokumentacijo pregleda in
potrdi posebej imenovana strokovna komisi-
ja naročnika v roku največ do 14 dni po
predaji. Potrditev komisije je pogoj za plačilo
situacij. Zadnjih 10% pogodbene vrednosti
bo plačal naročnik po prevzemu vse doku-
mentacije, ko jo potrdi zgoraj imenovana
strokovna komisija. Rok plačila je 90 dni po
predaji situacije za posamezno fazo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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:
razvidne iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: dan javnega
odpiranja: 24. 11. 1998 po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): pri vred-
notenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost predložene dokumentacije z zah-
tevami iz razpisne dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno.

Komisija bo uporabila naslednjo meto-
dologijo:

Vrednost ponudbe točke
– ponudnik z najnižjo ceno 70
– odstopanje od najnižje

ponudbe do 10% 65
– odstopanje od najnižje

ponudbe od 10 do 20% 60
– odstopanje od najnižje

ponudbe od 20 do 30% 55
– odstopanje od najnižje

ponudbe za več kot 30% 50

Usposobljenost (izkušenost
kadrov in opremljenost)

– ocena usposobljenosti za
izvedbo upravnih postopkov 1 do 15

– ocena usposobljenosti
za izvedbo projektne
dokumentacije 1 do 15

Reference
– ocena predloženih

referenc 1 do 10

Roki za izvedbo faze 5
(pridobitev enotnega
dovoljenja za gradnjo)

– najdaljši ponujeni rok 1
– rok krajši do1 meseca 3
– rok krajši do 2 meseca 4
– rok krajši do 3 ali

več mesecev 5

18., 19., 20.

Telekom Slovenije, Ljubljana
Sektor za investicije

Št. 895-32/98 Ob-7449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana, faks 327-792.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: grafično oblikovanje,
tisk in distribucija revije “Šport mladih”.

Okvirna vrednost naročila je 13,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: 4000 naročnikov.
5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok pričetka opravlja-
nja storitve je 1. 1. 1999, rok dokončanja
31. 1. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Sektor za šport,
Celovška 25, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo razpisno dokumnetacijo do
30. 10. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudniki so dolžni
predložiti ponudbo do 10. 11. 1998 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljubo-
jana, za javni razpis Šport mladih, Ne
odpiraj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 11. 1998 ob 12.
uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 100% plačilo v
roku 30 dni po opravljeni storitvi.

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 mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): refe-
rence s področja tiskarstva, oblikovanja in
distribucije 20%, tiskanje tedenske ali me-
sečne revije 20%, cena 20%, garancija
20%, ugodnosti 20%.

18. Druge informacije o naročilu: vse na-
daljnje informacije o naročilu lahko dobite
na Sektorju za šport, Celovška 25 ali na tel.
321-848, 321-855. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu javnega razpisa do 28. 11.
1998.

19., 20.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1079/98 Ob-7450
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, tel. 064/681-200, faks
064/681-089.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje nadzora ra-
dioaktivnosti v okolju Rudnika urada Ži-
rovski vrh med izvajanjem Programa traj-
nega izkoriščanja uranove rude;
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh, To-
draž 1, Gorenja vas.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o izvajanju varstva pred
IO sevanji in ukrepih za varnost jedrskih ob-
jektov in naprav (Ur. l. SRS, št. 28/80),
zakon o varstvu pred IO sevanji in posebnih
varnostnih ukrepih in uporabi jedrske ener-
gije (Ur. l. SFRJ, št. 62/84).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo se objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, ,
78/97, 87/97 in 34/98), zakon o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in zakona o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove ru-
de in preprečevanju posledic rudarjenja (Ur.
l. RS, št. 36/92).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo za del storitev ne spre-
jemamo ponudb.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nadzora radioaktivnosti
poteka po programu opredeljenem v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba za izvajanje
nadzora se sklene za dobo enega leta, od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999, z oddajo na-
ročila do 31. marca 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Žirovski vrh – Inženiring, Todraž 1, 4224
Gorenja vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko pooblaščene osebe dobijo v
RŽV – Inženiringu, pri Lenart Jožetu, med
10. in 12. uro, tel. 064/681-200, od
26. 10. 1998 do 10. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroški
2.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni RŽV
oziroma z virmanom na žiro račun št.
51510-601-12713.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 18. 11. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ne odpiraj, nadzor okolja 1999”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 11. uri, v prostorih Rudni-
ka Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,200.000 SIT, ki mora veljati 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in spremem-
bah in dopolnitvah zakona (Ur. l. RS, št.
34/98) in navodilih o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki nastopijo kot
posamezni izvajalec za celoten program
nadzora.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 20. novem-
ber 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Jože Rojc,
dipl. inž. rud., RŽV, tel. 064/681-200.

19., 20.
Rudnik Žirovski vrh

Št. 40311-61/98 Ob-7461
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,

5280 Idrija, telefaks 065/71-340.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrste storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje zimske služ-
be na lokalnih cestah Občine Idrija.

Ocenjena vrednost naročila: 9,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: lokalne ceste na območ-
ju Občine Idrija.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98).

(c)
6. Navedba posameznih delov storitev,

če se lahko ponudnik poteguje tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo s ponudbami za vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo se izvaja za
celotno obdobje zimske službe od 15. 11.
1998 do 15. 3. 1999.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Idrija, Služba za gospodarske javne
službe, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo najkasne-
je do 30. 10. 1998 do 12 ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  ponudniki  lahko
dvignejo  razpisno  dokumentacijo  do  na-
vedenega roka s potrdilom o plačilu razpi-
sne dokumentacije v višini 5.000 SIT na
žiro račun občine št. 52020-630-7085 s
pripisom “Razpisna dokumentacija zimska
služba”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do vključno 2. 11.
1998.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija, v kolikor se ponudbo oddaja
osebno naj se jo odda na vložišču Upravne
enote Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, pripisom “Javni
razpis zimska služba 98/99 - ponudba ne
odpiraj ”in številko objave razpisa v Urad-
nem listu RS ter naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 3. 11.
1998 ob 10. uri na naslovu Občina Idrija,
Mestni trg 1, 5280 Idrija, v veliki sejni dvo-
rani.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
razpisane vrednosti, vrsta garancije akcept-
ni nalog, trajanje garancije 30 dni po datu-
mu določenem za izdajo sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika. V tem roku mora
izbrani ponudnik skleniti pogodbo z naroč-
nikom. Če v tem roku izbrani ponudnik ne
podpiše pogodbe, ne glede na razlog, ra-
zen če je razlog na naročnikovi strani, bo
naročnik vnovčil garancijo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodili
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

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 dokumente zahte-
vane v razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 15. 11. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ugod-
nejša cena in druga merila podana v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije ponudniki lahko dobijo do
izteka razpisnega roka na naslovu Občina
Idrija, Mestni trg 1, Idrija osebno ali po tele-
fonu 065/17-19-100, kontaktna oseba Jo-
že Močnik in Rajko Bezeljak.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: naročilo je prvič objavljeno.

Občina Idrija

Ob-7481
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
faks 061/179-88-99, kont. osebi Avgust
Jauk, Mihael Dimec, e-mail: razpis@ar-
nes.si.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje omrežne
opreme proizvajalca Cisco (podrobnej-
še tehnične specifikacije bodo navede-
ne v razpisni dokumentaciji).

Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT za 12 mesecev.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora v ponudbeni dokumentaciji navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti izdelana
za celoten obseg storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko v
ponudbi poleg ponudbe po zahtevah na-
ročnika odda tudi variantno ponudbo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno predlo-
žiti poleg variantne ponudbe tudi ponudbo v
celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: vzdrževalna pogodba
bo predvidoma sklenjena 1. 1. 1998 za do-
bo enega leta, z možnostjo podaljšanja do
3 let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ar-
nes, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba
C92.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, z virmanom na žiro račun št.
50106-603-47959.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe z oznako
“Ne odpiraj, ponudba – Cisco vzdrževanje”,
morajo prispeti najkasneje do 9.45, do 16.
novembra 1998.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba 104b, Nuša Gobec.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. novembra 1998 ob 10. uri, v prostorih
Arnesa, Jamova 39, Ljubljana.

12. 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% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo

do dneva veljavnosti ponudbe (do 1. 2.
1999).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve ra-
čuna po zaključenem obračunskem obdob-
ju.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
dobo 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja
do 3 let.

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:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): pogoji
vzdrževanja, reference in kvalificiranost po-
nudnika, cena.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.

18., 19., 20.
Arnes, Ljubljana

Št. 240-6/98-4 Ob-7482
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Urad RS za intelektualno lastnino, Kotniko-
va 6, 1000 Ljubljana, faks 178-3196.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih
prostorov državnih upravnih organov;
ca. 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
– Kotnikova 6, Ljubljana,
– Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kont. oseba Valentina
Marc, tel. 178-3032, soba 1.02., med 9.
in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 11. 1998, od 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in me-
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roslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 10. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok naj-
manj 30 dni od datuma izstavitve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad RS za standardizacijo
in meroslovje

Urad RS za intelektualno lastnino

Št. 240-7/98-4 Ob-7483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, faks
178-3196.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) priprava za tisk mesečnika Sporo-
čila,

b) tisk in distribucija mesečnika Spo-
ročila;

ca. 24,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kont. oseba Valentina
Marc, tel. 178-3032, soba 1.02., med 9.
in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 11. 1998, do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in mero-
slovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 12. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok naj-
manj 30 dni od datuma izstavitve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 31. 12. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad RS za standardizacijo
in meroslovje

Št. 601-11/97 Ob-7519
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brežice, kont. oseba Anica
Hribar, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce, tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850,
soba št. 39.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev OŠ v Občini Brežice v letu
1999.

Ocenjena vrednost: 65,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 1999–31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brežice, Oddelek za splošno pravne
zadeve in družbene dejavnosti, kont. oseba
Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 38.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brežice, kont. ose-
ba sprejemna pisarna občine, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 10. uri, sejna soba Obči-
ne Brežice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: v razpisni dokumentaciji.

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: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 11. 1998
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane reference za domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Brežice

Ob-7520
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gospodarska zbornica Slovenije, Slo-
venska 41, Ljubljana, faks 219-536.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev v skladu s pravilnikom GZS.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov Gospodarske zbornice Slovenije
na Dimičevi 9 in Dimičevi 13; ocenjena
vrednost za oba objekta je 1,333.333
SIT/mesec.

4. Kraj izvedbe:
a) Dimičeva 9, Ljubljana, površina pro-

storov je 3.100 m2,
b) Dimičeva 13, Ljubljana, površina pro-

storov je 7.057 m2.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje del
čiščenje poslovnih prostorov, imajo ustrez-
no število delavcev za izvajanje rednega
čiščenja, globinskih čiščenj in izdelavo
zaščitnih premazov, ter so registrirani za
opravljanje omenjene dejavnosti.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko poda ponud-
bo le za eno lokacijo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik bo obrav-
naval le ponudbe, ki so v skladu z razpisno
dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme podati svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidena oddaja del
1. 1. 1999, trajanje pogodbene obveznosti
je eno leto, to je do 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Gos-
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podarska zbornica Slovenije, Slovenska 41,
1000 Ljubljana, Mojca Pavlič, tel.
126-43-31.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 26. 10. 1998
do 11. 11. 1998, vsak delovni dan od 9.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za raz-
pisno dokumentacijo je potrebno nakazati
znesek 10.000 SIT na žiro račun št.
50101-637-58127. Pri plačilu se sklicujte
na številko: 1020 – matična št. ponudnika.
Ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, telefon, faks in ko-
pije virmanov plačila. Ponudbo lahko izstavi
le ponudnik, ki je prevzel razpisno doku-
mentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Gospodarska zbornica Slo-
venije, Slovenska 41, 1000 Ljubljana, v ro-
ke Mojce Pavlič, v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – razpis za čiščenje”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 12.30, v sejni sobi v III.
nadstropju poslovne stavbe GZS na Sloven-
ski 41 v Ljubljani.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik je dolžan kot dokazilo za resnost
ponudbe izstaviti bianco menico. Naročnik
bo vnovčil menico za resnost ponudbe v
primeru, da ponudnik umakne ponudbo po
javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da
izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe o
izvedbi del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: vsi pogoji glede
financiranja so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe po javnem odpi-
ranju ponudb ali v primeru, da izbrani po-
nudnik odreče podpis pogodbe o izvedbi
del v skladu z razpisnimi pogoji. V tem pri-
meru lahko naročnik vnovči menico.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: razpis še ni bil objavljen.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-7521
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gospodarska zbornica Slovenije, Slo-
venska 41, Ljubljana, faks 219-536.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev v skladu s pravilnikom GZS.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: varovanje poslovnih
prostorov Gospodarske zbornice Slove-
nije na Dimičevi 9 in Dimičevi 13; oce-
njena vrednost za oba objekta je 800.000
SIT/mesec.

4. Kraj izvedbe:
a) Dimičeva 9, Ljubljana, površina pro-

storov je 3.100 m2,
b) Dimičeva 13, Ljubljana, površina pro-

storov je 7.057 m2.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje fizične-
ga varovanja premoženja, imajo ustrezno
število delavcev za fizično varovanje premo-
ženja in opravljanje receptorske službe, ima-
jo licenco, da izpolnjujejo pogoje za oprav-
ljanje zasebnega fizičnega varovanja iz
3. člena zakona o zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja,
ter so registrirani za opravljanje poizvedo-
valne dejavnosti in varovanja v skladu s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko poda ponud-
bo le za obe lokaciji skupaj.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik bo obrav-
naval le ponudbe, ki so v skladu z razpisno
dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme podati svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidena oddaja del
1. 1. 1999, trajanje pogodbene obveznosti
je eno leto, to je do 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Gos-
podarska zbornica Slovenije, Slovenska 41,
1000 Ljubljana, Mojca Pavlič, tel.
126-43-31.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 26. 10. 1998
do 10. 11. 1998, vsak delovni dan od 9.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): za razpisno
dokumentacijo je potrebno nakazati znesek
10.000 SIT na žiro račun št.
50101-637-58127. Pri plačilu se sklicujte na
številko: 1020 – matična št. ponudnika. Po-
nudnik mora ob dvigu razpisne dokumentaci-
je pustiti svoj naslov, telefon, faks in kopije
virmanov plačila. Ponudbo lahko izstavi le po-
nudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Gospodarska zbornica Slo-
venije, Slovenska 41, 1000 Ljubljana, v ro-
ke Mojce Pavlič, v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – razpis za varovanje”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1998 ob 12.30, v sejni sobi v III.
nadstropju poslovne stavbe GZS na Sloven-
ski 41 v Ljubljani.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik je dolžan kot dokazilo za resnost
ponudbe izstaviti bianco menico. Naročnik
bo vnovčil menico za resnost ponudbe v
primeru, da ponudnik umakne ponudbo po
javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da
izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe o
izvedbi del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: vsi pogoji glede
financiranja so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe po javnem odpi-
ranju ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: razpis še ni bil objavljen.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-7522
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, tel. 065/65-131, faks
065/65-805.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projektiranje adaptaci-
je in dozidave Osnovne šole Podnanos;
ocenjena vrednost naročila: 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Podnanos.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pooblaščeni inženirji in številka
inženirske zbornice za vsa podjetja, ki jih
zajema projekt.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZGO
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) ter spre-
membe in dopolnitve ZGO (Ur. l. RS, št.
59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: za
vsa področja projektiranja je potrebno na-
vesti odgovornega projektanta, za celoten
projekt pa odgovornega vodjo projekta.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe morajo biti za vse
sestavne dele projekta izdelane skladno z
navodilom o podrobnejši vsebini tehnične
dokumentacije. Investitor si pridružuje naro-
čiti posamezne faze projektiranja ločeno ali
pa zmanjšati obseg razpisanih storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnost ponud-
be ni sprejemljiva.

(b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 12. 1998–30. 1.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: pet dni po objavi v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, 52010-630-7059, Občina Vipava.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava, s pripisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za projektiranje adaptacije in dozidave
Osnovne šole Podnanos”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 13. uri, v sejni sobi Obči-
ne Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene ce-
ne, z rokom trajanja za ves čas opcije po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Vipava, Glavni trg 15, tel. 065/65-131,
kont. oseba Alojz Vitežnik.

19., 20.
Občina Vipava

Št. 1/13-403-157/98 Ob-7523
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovna oddaja javnega
naročila s predhodno izvedenim javnim raz-
pisom za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovne šole Občine Kr-
ško. Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Obči-
ne Krško.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-

trebna dokazila so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo bo oddano samo v ce-
loti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek 15. 12. 1998,
zaključek 24. 6. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, CKŽ 14, Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 16. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno vpla-
čati 5.000 SIT na ŽR 51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 23. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 10.30, na naslovu naroč-
nika, v sejni sobi D.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati ves čas veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije ozi-
roma v skladu z navodili o izvrševanju prora-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna 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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 1. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): po-
nudbena cena za prevoženi kilometer 20%,
plačilni pogoji 15%, način usklajevanja cen
10%, reference za izvajanje tovrstnih pre-
vozov 15%, usposobljenost in sposobnost
ponudnika 20%, kompleksnost prevozov
20%.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Krško, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-871, vsak dan od 8. do 12. ure.

19., 20.
Občina Krško

Ob-7524
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Piran, Fornače št. 33, tel. 066/21-750-50,
kont. oseba Nadja Volk, faks
066/21-750-15.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pomoč pri opravljanju
nadzora prometa v Piranu in Portorožu;
7,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Pirana in Por-
toroža.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Okolje Piran, d.o.o., Piran, For-
nače 33, kont. oseba Nadja Volk.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
51410-601-12921.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., prevzemnik tajništvo uprave, Piran,
Fornače št. 33.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1998 ob 10. uri, sejna soba up-
rave, na naslovu: Javno podjetje Okolje Pi-
ran, d.o.o., Piran, Fornače 33, odpiranje
vodi Milan Kacin, pravnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
700.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi, kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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 mora izpolnjevati pogoje,
opredeljene v 40. členu ZJN,

– ponudnik mora imeti organizirano služ-
bo za delo v izmenah in nočnem času.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 11.
1998.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu pod 1. točko.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 12. 1998.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 12. 1998.
19., 20.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Piran

Št. 091-3-3/98 Ob-7525
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Piran, Fornače št. 33, tel. 066/21-750-50,
kont. oseba Nadja Volk, faks
066/21-750-15.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premože-
nja Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o., in sicer požarno, strojelomno/ka-
naliz., strojelomno, zavarovanje odgo-
vornosti, požarno/obala, zavarovanje
pristanišča, plavajoče zavese, vlomsko
zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje
in nezgodno zavarovanje kopalcev;
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Piran.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Okolje Piran, d.o.o., Piran, For-
nače 33, kont. oseba Nadja Volk.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
51410-601-12921.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., prevzemnik tajništvo uprave, Piran,
Fornače št. 33.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Piran, Fornače 33, odpiranje vodi
Milan Kacin, pravnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

900.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi, kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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 mora izpolnjevati pogoje, oprede-
ljene v 40. členu ZJN.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): finanč-
ni pogoji, cena in finančna usposobljenost
ponudnika ter druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu pod 1. točko.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 12. 1998.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 12. 1998.
19., 20.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Piran

Št. 958/98 Ob-7526
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava računalniške-
ga programa in katastra za zelene povr-
šine na področju Mestne občine Ljublja-
na; 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na ob-
močju celotne Mestne občine Ljubljana in v
prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci gradbene ali geodet-
ske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o stavbnih zemljiščih, zakon o javnih
cestah.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge, kot je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: delo bo oddano samo v
celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe,
dokončanje pa je predvideno v štirih mese-
cih oziroma glede na vremenske razmere.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Odsek za komunalo – referat za
vzdrževanje, Trg MDB 7, Ljubljana, kont.
oseba Teja Šuklje, soba 412/IV, tel.
061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 10. 1998
do 3. 11. 1998, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo, cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 5.000 SIT – ŽR
50100-845-50358.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 11. 11. 1998 do
8.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1998 ob 9.30, Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg MDB 7,
sejna soba 215/II.

12. 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% od vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: 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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu obveščeni najkasneje do
20. 11. 1998.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Št. 958/98 Ob-7527
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
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uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-62-122.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: popis lokalnih cest na
območju Mestne občine Ljubljana;
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na ob-
močju celotne Mestne občine Ljubljana in v
prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci gradbene ali geodet-
ske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah, uredba o merilih za
kategorizacijo javnih cest, pravilnik o načinu
označevanja javnih cest in o evidencah o
javnih cestah in objektih na njih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe,
dokončanje pa je predvideno v štirih mese-
cih oziroma glede na vremenske razmere.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, tajništvo
odseka za promet, kont. oseba Podr-
žaj-Učakar Darinka, soba II/213, tel.
061/12-62-007.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 10. 1998
do 3. 11. 1998, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo, cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 10.000 SIT – ŽR
50100-845-50358.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 11. 11. 1998 do
8.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tajništvo odseka za promet, Podr-
žaj-Učakar Darinka, soba II/213.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1998 ob 8.30, Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Trg MDB 7,
sejna soba II/215.

12. 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% od vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: 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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 11. 1998
po 8.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu obveščeni najkasneje do
20. 11. 1998.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne službe

in promet

Št. 90415-13/1998-1 Ob-7528
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava DOF 5 - območje 12,
5,600.000 SIT,

3.2. Izdelava DOF 5 - območje 13,
7,000.000 SIT,

3.3. Izdelava DOF 5 - območje 14,
7,000.000 SIT,

3.4. Izdelava DOF 5 - območje 15,
2,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli oziroma naloge so že
opredeljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno 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, Kontakt-
na oseba: Vesna Belec, soba P10. tel.
061/178-49-18.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Vesna Belec, soba P10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
13. 11. 1998 ob 11. uri; Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 27. 1. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira v
približnem razmerju naročnik 60% se sofi-
nancerji 40%.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce vendar mora več kot 50% dela
opraviti sam, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna 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, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

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
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 90425-22/1998-1 Ob-7529
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
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nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

3.1 Vzdrževanje Registra zemlje-
pisnih imen (REZI) iz temeljnih topo-
grafskih načrtov v merilu 1:5.000,
1:10.000. Predvidena vrednost naročila je
7,605.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, kot je določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika in je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno 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: Marta Bernik, soba P10, tel.
061/178-49-18.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 10. 1998 do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Marta Bernik, soba P10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998 ob 10. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge - veljavnost do
17. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

15. 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: zah-
teve so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 11. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba je oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena: to je prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Ob-7547
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje strojne in
programske opreme DIGITAL centralne-
ga računalniškega sistema za koledar-
sko leto 1999.

Ocenjena vrednost 19,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročnik nima podatkov, da bi
moral izvajalec imeti specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: storitev bo oddana samo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 11. 1998,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na ŽR: 50100-611-0060015,
sklicna št. 27099.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 16. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1998 ob 10. uri, v prostorih Banke
Slovenije.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, veljavna do 10. 12.
1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: 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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od skrajnega
roka za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Igor
Škof, Banka Slovenije, 1505 Ljubljana, tel.
061/17-19-125, faks 061/215-516.

19., 20.
Banka Slovenije

Št. 3/98 Ob-7548
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Trg revolucije 12, faks 0601/26-642.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: rekultivacija površine v
pridobivalnem prostoru rudnika Trbov-
lje in Hrastnik; 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: pridobivalni prostor rud-
nika Trbovlje in Hrastnik.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ru-
darski zakon z vsemi pripadajočimi podza-
konskimi akti.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti 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: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev oziroma
36 mesecev, od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999 oziroma 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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RTH, d.o.o., Trbovlje – Marjana Žagar, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo 15.000 SIT na žiro račun RTH, d.o.o.,
Trbovlje – račun št. 52700-601-18647, pri
Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 11. 1998 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTH, d.o.o., Trbovlje – Mar-
jana Žagar, 1420 Trbovlje, Trg revolucije
12.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 2% od ponudbene
vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje oprav-
ljenih del na osnovi mesečnih situacij ali
računov, plačljivih v roku 30 dni po nastan-
ku DUR-a.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: posamezni ponudnik
izdela ponudbo za celotna razpisana dela.

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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 11. 1998
po oddaji ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena storitev – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– možnost kompenzacij – do 8 točk,
– minimalni čas reakcije v primeru inter-

vencije – do 10 točk,
– celovitost opravljenih del z lastno me-

hanizacijo – do 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: infor-

macije o naročilu je moč dobiti pri Cvibov-
šek Francu, dipl. inž. rud., v času razpisa,
vsak ponedeljek od 10. do 12. ure.

19., 20.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 1/98 Ob-7549
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Trg revolucije 12, faks 0601/26-642.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: urejanje površine v pri-
dobivalnem prostoru obrata Trbovlje –
RTH, d.o.o.; 24,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: pridobivalni prostor
obrata Trbovlje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ru-
darski zakon z vsemi pripadajočimi podza-
konskimi akti.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev oziroma
36 mesecev, od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999 oziroma 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Trbovlje – Marjana Žagar, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo 15.000 SIT na žiro račun RTH, d.o.o.,
Trbovlje – račun št. 52700-601-18647, pri
Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTH, d.o.o., Trbovlje – Mar-
jana Žagar, 1420 Trbovlje, Trg revolucije
12.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 2% od ponudbene
vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje oprav-
ljenih del na osnovi mesečnih situacij ali
računov, plačljivih v roku 30 dni po nastan-
ku DUR-a.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: posamezni ponudnik
izdela ponudbo za celotna razpisana dela.

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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 11. 1998
po oddaji ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena storitev – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– možnost kompenzacij – do 8 točk,
– minimalni čas reakcije v primeru inter-

vencije – do 10 točk,
– celovitost opravljenih del z lastno me-

hanizacijo – do 10 točk.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije o naročilu je moč dobiti pri Cvibov-
šek Francu, dipl. inž. rud., v času razpisa,
vsak ponedeljek od 10. do 12. ure.

19., 20.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 4/98 Ob-7550
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Trg revolucije 12, faks 0601/26-642.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevoz in ravnanje separa-
cijske jalovine; 62,000.000 SIT/letno.

4. Kraj izvedbe: odlagališče jamske jalo-
vine RTH, d.o.o., Trbovlje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ru-
darski zakon z vsemi pripadajočimi podza-
konskimi akti.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti 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: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev oziroma
36 mesecev, od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999 oziroma 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Trbovlje – Marjana Žagar, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo 15.000 SIT na žiro račun RTH, d.o.o.,
Trbovlje – račun št. 52700-601-18647, pri
Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTH, d.o.o., Trbovlje – Mar-
jana Žagar, 1420 Trbovlje, Trg revolucije
12.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 2% od ponudbene
vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje oprav-
ljenih del na osnovi mesečnih situacij ali
računov, plačljivih v roku 30 dni po nastan-
ku DUR-a.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: posamezni ponudnik
izdela ponudbo za celotna razpisana dela.

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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 11. 1998
po oddaji ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena storitev – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– možnost kompenzacij – do 8 točk,
– minimalni čas reakcije v primeru inter-

vencije – do 10 točk,
– celovitost opravljenih del z lastno me-

hanizacijo – do 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: infor-

macije o naročilu je moč dobiti pri Cvibov-
šek Francu, dipl. inž. rud., v času razpisa,
vsak ponedeljek od 10. do 12. ure.

19., 20.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 2/98 Ob-7551
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, 1420 Trbov-
lje, Trg revolucije 12, faks 0601/26-642.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: urejanje površine v pri-
dobivalnem prostoru obrata Hrastnik –
RTH, d.o.o.; 24,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: pridobivalni prostor
obrata Hrastnik.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ru-
darski zakon z vsemi pripadajočimi podza-
konskimi akti.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti 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: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev oziroma
36 mesecev, od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999 oziroma 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Trbovlje – Marjana Žagar, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo 15.000 SIT na žiro račun RTH, d.o.o.,
Trbovlje – račun št. 52700-601-18647, pri
Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTH, d.o.o., Trbovlje – Mar-
jana Žagar, 1420 Trbovlje, Trg revolucije
12.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 2% od ponudbene
vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje oprav-
ljenih del na osnovi mesečnih situacij ali
računov, plačljivih v roku 30 dni po nastan-
ku DUR-a.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: posamezni ponudnik
izdela ponudbo za celotna razpisana dela.

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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 11. 1998
po oddaji ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena storitev – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– možnost kompenzacij – do 8 točk,
– minimalni čas reakcije v primeru inter-

vencije – do 10 točk,
– celovitost opravljenih del z lastno me-

hanizacijo – do 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: infor-

macije o naročilu je moč dobiti pri Cvibov-
šek Francu, dipl. inž. rud., v času razpisa,
vsak ponedeljek od 10. do 12. ure.

19., 20.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 240-7/98-4 Ob-7552
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, faks
178-3196.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) priprava za tisk mesečnika Sporo-
čila,

b) tisk in distribucija mesečnika Spo-
ročila,

ca. 24,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 1998 do 31. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kont. oseba Valentina
Marc, tel. 178-3032, soba 1.02, med 9. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11.1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in me-
roslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 12. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok naj-
manj 30 dni od datuma izstavitve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba iz 9. točke te objave.

19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 240-6/98-4 Ob-7553
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, faks
178-3196.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov državnih upravnih organov; ca.
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kotnikova 6, Ljubljana,
Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 1998 do 31. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kont. oseba Valentina
Marc, tel. 178-3032, soba 1.02, med 9. in
12. uro.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11.1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in me-
roslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 10. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok naj-
manj 30 dni od datuma izstavitve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba iz 9. točke te objave.

19., 20.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 90315-59/1998-1 Ob-7566
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava DKN - območje XI
1,900.000 SIT.

3.2. Izdelava DKN - območje XII
1,900.000 SIT.

3.3. Izdelava DKN - območje XIII
1,900.000 SIT.

3.4. Izdelava DKN - območje XIV
1,900.000 SIT.

3.5. Izdelava DKN - območje XV
1,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije

osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo 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 svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno 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: Marta Bernik, soba P10. tel.
061/178-49-19.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačanje: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 4.000 SIT - ŽR
50100-637-55076.

10. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 1998
do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Marta Bernik, soba P10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
5. 11. 1998 ob 9.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 6. 1.1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira v
celoti naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 11. 1998
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

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
objavljena, to je prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90305-1/1998-1 Ob-7567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Fotogrametrični zajem podatkov
v register stavb ter spojitev s podatki
terenske identifikacije 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki
jih lahko opravijo izvajalci geodetske
stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov stroritve ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno 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: Marta Bernik, soba P10. tel.
061/178-49-18.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 10. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačanje: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 4.000 SIT - ŽR
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 11. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Marta Bernik, soba P10.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
2. 11. 1998 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge – veljavnost do
27. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo 3.1. finan-
cira 100% naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 11. 1998
do 9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

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
objavljena - to je prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 403-46/98 Ob-7570
1. Naročnik, poštni naslov,številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, 064/864-573.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova poda v telovad-
nici - ploskovno elastični pod, ki ustreza
zahtevam standarda DIN 18032/2. Orien-
tacijska vrednost naročila je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Jesenice, Osnovna šola
Toneta Čufarja.

5. a), b), c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celoto razpisanih del.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi samo
svoje variante.

8.Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 16. 11. 1998 do
1. 12. 1998.

9.a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Oddelek za splošne zadeve,
gospodarstvo in družbene dejavnosti, kon-
taktna oseba Gasar Antonija.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 11. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v času razpisa, in sicer
proti izkazu, podpisu in plačilu 5.000 SIT,
na ŽR Proračun Občine Jesenice, št.
51530-630-50155, sklicevanje na številko
780001. Kot dokaz o plačilu morajo po-
nudniki predložiti kopijo virmana.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 1998, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Jesenice, Titova 78,
4270 Jesenice, soba št. 1.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 1998, ob 12.30, Občina Jesenice,
Titova 78, konferenčna soba, I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: obvezna je bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 3% .

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

14. Ponudniki lahko nastopajo kot posa-
mezni izvajalec, samostojno ali s podizvajal-
cem.

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: 4. 11. 1998, po
12. uri.

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

– cena 70%,
– garancija za športni pod 20% ,
– plačilni pogoji 10%.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki bodo o izidu obveščeni do 10. 11.
1998.

19., 20.
Občina Jesenice

Ob-7607
1. Naročnik, naslov in številka telefaksa:

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana, fax: (061) 1787 -
422, kontaktna oseba: Ana Sodnik, tel.
(061) 1787 - 336.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.

3. Vrsta in obseg storitev: organizacija
dvodnevne konference o hipotekarnem
financiranju stanovanjske gradnje.

Izvajalec mora poskrbeti za:
– administrativno tehnične storitve (razpo-

šiljanje gradiv, evidentiranje prijav udeležen-
cev, sprejem vplačil kotizacije, prijavno infor-
macijska služba v času konference, ipd.),

– primerne konferenčne prostore,
– nastanitev in prehrano udeležencev

konference,
– tehnično opremo konferenčnega pro-

stora,
– prevajalske storitve z opremo za simul-

tano prevajanje v slovenskem in angleškem
jeziku,

– prevoze udeležencev na konferenco
oziroma z nje za udeležence iz tujine,

– druge storitve po presoji izvajalca.
Predvideno število udeležencev je od

100 do150 oseb.

4. Kraj izvedbe: ni določen.
5. a), b)., c).
6., 7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: konferenca bo poteka-
la 20. in 21. novembra 1998.

9.a), b), c).
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti predloge: rok predložitve predlo-
gov je ponedeljek, 9. novembra 1998.
Predlogi morajo do tega dne do 12. ure
prispeti po pošti oziroma biti oddani osebno
(v glavni pisarni ministrstva). Predlogi, ki bo-
do poslani s pošto, morajo biti oddani pri-
poročeno ali s povratnico.

Vsak predlog mora biti v zapečateni ku-
verti, na kateri mora biti jasno označeno
“Ponudba za organizacijo konference - ne
odpiraj“, ime in naslov ponudnika ter števil-
ka objave tega javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti predloge: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, glavna pisarna (vložišče), Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja predlo-
gov: ponedeljek, 9. novembra 1998 ob
13. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za oko-
lje in prostor, II. nadstropje, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana

12., 13.
14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:

Na razpis se lahko prijavijo vse gospo-
darske družbe in samostojni podjetniki po-
samezniki, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.

Gospodarska družba mora predložiti iz-
pis iz registracije pri pristojnem sodišču, ki
ni starejši od 45 dni. Samostojni podjetnik
posameznik pa mora predložiti priglasitveni
list krajevno pristojne davčne uprave, ki prav
tako ne sme biti starejši od 45 dni.

15., 16.
17. Merila in pogoji, na podlagi katerih

bo naročnik izbral najugodnejši predlog
(58. člen ZJN):

– kakovost in izvirnost predlagane izved-
be predloga,

– usposobljenost ponudnika oziroma re-
ference ponudnika,

– učinkovitost oziroma ustreznost ponu-
jenega predloga glede na razpisane cilje
naročnika,

– vrednost izvedbe predloga, upošteva-
joč vse spremljajoče stroške in plačilni po-
goji.

18. Druge informacije o naročilu:
– ponudniki bodo o izboru obveščeni v

roku 5 dni od roka za predložitev predlo-
gov,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
pravilno opremljene in v roku dostavljene na
naslov naročnika,

– iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike, in ki bi bile poslane prepozno ali
ne bi vsebovale dokazila, da so bile na pošti
oddane pravočasno.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-7611
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
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sti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, številka
telefaksa: (061)133 10 31.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje horizontalne-
ga programa politike povečevanja kon-
kurenčne sposobnosti slovenskega gos-
podarstva na področju izobraževanja v
tekstilni in usnjarsko predelovalni indu-
striji – nadaljevanje projekta Centra mo-
de in managementa.

Projekt Centra mode in managementa,
ki je začel v letu 1996, želi Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, zaradi pozitivnih
dvoletnih izkušenj, nadaljevati, v skladu s
sprejetimi izhodišči in ukrepi iz Strategije
povečevanja konkurenčne sposobnosti slo-
venskega gospodarstva in potrebami slo-
venske tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije. Razlog za nadaljevanje so pred-
vsem gospodarski učinki in zadovoljstvo ti-
stih, ki jim je izobraževanje namenjeno –
gospodarske družbe iz omenjenih sektorjev
slovenske industrije.

Predmet razpisa je nadaljevanje projek-
tov izobraževanja v tekstilni in usnjarsko pre-
delovalni industriji.

Proračunska postavka: 1731 - prenova
podjetij

Okvirna razpoložljiva sredstva za potre-
be razpisa so 30.000.000 SIT.

Vloga mora vsebovati:
– osnovno predstavitev institucije, vključ-

no s finančnimi pokazatelji,
– osebne reference,
– celovito predstavitev dejavnosti razi-

skovalne, svetovalne ali izobraževalne orga-
nizacije,

– prikaz uspešno realiziranih projektov s
tega področja v preteklosti,

– podrobno poročilo o opravljenih obli-
kah izobraževanj za tekstilno in usnjarsko
predelovalno dejavnost s prikazom uspe-
šnosti projektov izobraževanj, vključno s po-
sameznimi izjavami o kvaliteti in zadovoljstvu
nad izobraževalnimi programi s strani samih
podjetij, ki so se vključila v izobraževanja.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki naj svoje vlo-
ge oddajo priporočeno po pošti na Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti ali odda-
jo osebno v vložišče na istem ministrstvu v
zaprti ovojnici z označbo “Ne odpiraj! Prija-
va na javni razpis Projekt Centra mode in
managementa” najkasneje v roku 20 kole-
darskih dni od dneva objave v Uradnem li-
stu RS.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje prispelih ponudb bo tretji
delovni dan po zaključenem razpisu ob 12.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana. Prosilci
bodo o rezultatih razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 45 dni po javnem odpiranju
prispelih vlog. Nepopolnih in neustrezno do-
stavljenih in označenih vlog komisija ne bo
obravnavala.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: na razpis se lahko pri-

javijo strokovnjaki raziskovalnih, svetovalnih
in izobraževalnih organizacij ter inštitutov z
naslednjimi znanji:

– funkcionalna znanja s področja poslov-
nega komuniciranja, načrtovanja strategij,
organizacije marketinga podjetniških financ,
proizvodnje in logistike, kontrole kakovosti,
standardiziranja in izboljšanja ter uvajanja
novih tehnologij ter specifičnega izobraže-
vanja,

– izkušnje na področju proizvodnje pre-
je, tkanin in končnih tekstilnih izdelkov ter
proizvodnje usnjenih izdelkov in galanterije,

– poznavanje mednarodnih razmer, trž-
nih in podjetniških razmer na področju tek-
stila ter usnjenih izdelkov in galanterije v
gospodarsko razvitih državah.

Pri izbiri vlog se bodo upoštevale dose-
danje reference, kot tudi izkušnje pri izobra-
ževanju delavcev v tekstilni in usnjarsko pre-
delovalni industriji. Posebna pozornost bo
veljala nadaljevanju uspešnih oblik izobra-
ževanja v tekstilni in usnjarsko predelovalni
industriji. Sofinancirali se bodo programi izo-
braževanja, ki so jih institucije že opravile v
letu 1998.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije v zvezi z razpisom dobite na
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti Go-
razd Jenko ali Jože Holešek, tel. (061) 178
32 50.

19., 20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 08506-2/98 Ob-7616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/21-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: kompletno čiščenje
stavbe na Kardoševi 2 in Trubarjev dre-
vored 4 (poročna dvorana – občasno);
ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: proračunsko obdobje
– 1 leto, z možnostjo podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, uprava, Kar-
doševa 2, pri Ani Svetec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 11. 1998 do
12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 5. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1998 ob 12.30, v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota – urad župana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bančna garancija za resnost ponudbe,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 5% razpisane
vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 11. 1998
ob 12.30.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena,
– reference.
18., 19., 20.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 5/98 Ob-7427
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: najnižja marža.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Markom, d.o.o., Prvomaj-
ska 9, 1001 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, knjižnica,
Razlagova 20.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 238 tujih strokovnih revij
in 8 brez podatkov na CD-romih.

7. Pogodbena vrednost: ca.
11,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja marža 8%, najnižja marža 7%.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

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
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Ob-7428
1. Naročnik, poštni naslov: RS Sodnik

za prekrške Ljubljana, Resljeva 18, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet 12. 10.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: cena, odzivni čas, stalna količin-
ska zaloga, kakovost blaga, celovitost po-
nudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Sodnik za prekrške
Ljubljana, Resljeva 18, Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: sukcesivna na-
bava – predvidena vrednost s prometnim
davkom 10,387.884,68 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,211.200 SIT, 8,668.542,63 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998, Ob-6223.

RS Sodnik za prekrške Ljubljana

Št. 1083/98 Ob-7432
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za malo gospodarstvo in turizem, Trg svo-
bode 3, Maribor.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., dejavnost trgovine, Šmartinska 152,
hala XII, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: pisarniški material za ob-
dobje 12 mesecev, sukcesivna dobava.

7. Pogodbena vrednost: 3,579.130,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,588.945 SIT, 3,579.130,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Maribor

Št. 992/98 Ob-7457
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

– delež udeležbe Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj;

– mednarodno sofinanciranje;
– cena projekta;
– garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom, d.d.,
Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje.

6. (a) Kraj dobave: Državna bolnica Sa-
rajevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina.

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

7. Pogodbena vrednost: 28,312.300
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,446.871 SIT, 28,312.300 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Ob-7539
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom

Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena vrednost,
2. reference ponudnika,
3. vzdrževanje in poprojektna pod-

pora,
4. roki za dobavo opreme in izvedbo

del,
5. certifikati, atesti in dovoljenja.

Na izbiro ponudbe oziroma ponudnika
je, glede na merila, ki so bila objavljena v
razpisni dokumentaciji, odločilno vplivala
najnižja ponudbena vrednost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskratel, d.o.o., Ljubljanska
24a, 4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: lokacije CALL-CATI
centrov.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za CALL-CATI
centre Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 38,058.242
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,627.316 SIT, 38,058.242 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6214.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-7540
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad dodat-

nega pokojninskega zavarovanja, d.d., Ma-
la ulica 5, p.p. 802, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intertrade ITS,d.d., Informa-
cijske in računalniške storitve, Kolodvorska
9, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: strojna oprema, mrežna
oprema in programska oprema po spe-
cifikaciji, vključno z namestitvijo pro-
gramske opreme in izobraževanjem.

7. Pogodbena vrednost: 8,060.149 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,214.584 SIT, 7,999.259 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6478.

Sklad dodatnega pokojninskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana

Št. 063/05-355/98 Ob-7541
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena ponujenega vozila, oprem-
ljenost vozil, garancijski roki, razširjenost
mreže servisev, druge ponujene ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avto Triglav, d.o.o., Dunaj-
ska 122, 1000 Ljubljana.

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

no dobaviti: Fiat Uno 1,0/5v – 10 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 10,900.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11 vozil za 10,890.000 SIT, 7 vozil za
10,080.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izvaja-
lec je vsa vozila brezplačno opremil z radio-
aparati.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 21. 8. 1998.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 2.0.-6130/98 Ob-7543

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
Železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec ponuja najbolj ustrezne
tehnične rešitve, glede na ponujeno tehnič-
no rešitev je cenovno najbolj ugoden in ima
ustrezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malex, d.o.o., Dragomelj
34, 1230 Domžale.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Skladišče
SVTK.

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

– registrofonske naprave, 6 kom,
– reproduktor, 1 kom.
7. Pogodbena vrednost: 19,976.665

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,047.110 SIT, 15,448.315 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, št.
2.0.3660/98, Ob-4927.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Št. 1081/98 Ob-7544
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Ljudski vrt, Župančičeva 10, 2250 Ptuj,
tel. 062/771-512, faks 062/771-512.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 16. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, drugi pogoji, nave-
deni v razpisni dokumentaciji, popolni po-
nudbi vsaj dveh ponudnikov za posamezno
kategorijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost je bila priznana
naslednjim ponudnikom:

– za skupino meso in mesni izdelki:
Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10,

Ptuj,
Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje

17, Celje,
Meso izdelki Žerak, Anton Žerak, s.p.,

Podlehnik 8/a, Podlehnik;
– za skupino mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894, Vinarska cesta 5,

Vipava,
Mlekarna Ptuj, d.d., Čučkova ulica 6,

Ptuj;
– za skupino kruh in pekovski izdelki:
Donats, d.o.o., Bohovska cesta 21, Ho-

če,
ŽITO, pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
Mlinotest pekarna Kruhek, Obrtniška 10,

Ptuj,

Ptujske pekarne in slaščičarne, p.o., Ro-
gozniška 2, Ptuj;

– za skupino sadje in zelenjava ter ostala
živila:

nista prispeli dve popolni ponudbi, raz-
pis bo ponovljen.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Ljudski vrt, Žu-
pančičeva 10, Ptuj in podružnica Grajena,
Grajena 60.

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

– meso in mesni izdelki v vrednosti
4,144.000 SIT,

– mleko in mlečni izdelki v vrednosti
2,300.000 SIT,

– kruh in pekovski izdelki v vrednosti
4,856.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 11,300.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– meso in mesni izdelki – 4,776.093,

SIT, 4,342.233 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 2,605.528

SIT, 2,251.740 SIT,
– kruh in pekovski izdelki – 5,768.377

SIT, 2,912.550 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti (po 50. členu ZJN) je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 21. 8.
1998; Ob-5777.

13.
Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj

Št. 631/98 Ob-7545

1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-
ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena cena ponujene opre-

me,
2. garancija in vzdrževanje,
3. reference ponudnika,
4. dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Stomatološki del opreme:
– pozicija 1 – dentalna enota,
– pozicija 2 – mobilna elektrohidravlična

operacijska miza za operacije glave in vratu,
– pozicija 4 – stropna operacijska luč,
– pozicija 5 – negatoskop,
– pozicija 6 – terapevtski stoli (3 kosi);
je izbran najugodnejši ponudnik Gorenje

trgovina, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Ve-
lenje;

– za pozicijo 3 – transportni voziček je
bil izbran kot najugodnejši ponudnik Alpos
Meding oprema – Inženiring, d.o.o., L. Do-
brotinška 2, 3230 Šentjur.

2. Anesteziološki del opreme:
– pozicija 3 – perfuzor,

– pozicija 4 – dvokanalna infuzijska čr-
palka,

– pozicija 5 – grelec za plazmo, kri in
tekočine,

– pozicija 6 – infuzijsko stojalo,
– pozicija 9 – anestezijski voziček,
– pozicija 10 – terapevtski stoli (3 kosi);
je izbran kot najugodnejši ponudnik Go-

renje Trgovina, d.o.o., Partizanska 12,
3320 Velenje;

– pozicija 1 – anestezijski aparat,
– pozicija 7 – reanimacijski voziček z

defibrilatorjem;
je izbran kot najugodnejši ponudnik Dra-

ger Slovenija, d.o.o., Nadgoriška 19, 1231
Ljubljana-Črnuče;

– pozicija 2 – EKG monitor,
– pozicija 8 – pulzni transkutani oksime-

ter;
ni izbran nihče.
6. (a) Kraj dobave: SPS Stomatološka

klinika v Kliničnem centru Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinska oprema (vr-
sta in količina je navedena v 5. točki tega
obrazca).

7. Pogodbena vrednost:
12,546.955,20 SIT – Gorenje trgovina,

d.o.o.,
191.613,45 SIT – Alpos Meding, d.o.o.
7,961.589 SIT – Drager Slovenija,

d.o.o.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja kompletna ponudba:
24,697.038 SIT, najnižja kompletna ponud-
ba: 23,728.299,40 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo je predvidevalo delne in kompletne
ponudbe.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998; Ob-4640.

Klinični center Ljubljana

Ob-7546
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 12. 10. 1998 za oba sklopa:

I. sklop: sklep o zaključku postopka je
bil izdan 16. 10. 1998,

II. sklop : sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika je bil izdan 16. 10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

Utemeljitev
I. sklop: predložena je bila samo ena

veljavna ponudba, zato se je postopek jav-
nega naročila zaključil.

II. sklop: glede predpisanih meril. cene,
plačilnih pogojev, času odziva in dobave
rezervnih delov pri ponudnikih ni bistvenih
razlik, večje razlike pa se pojavljajo pri do-
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bavnih rokih. Predlagani najugodnejši po-
nudnik ima najkrajši dobavni rok, kar je gle-
de na izražene potrebe po teh vozilih tudi
prevagalo pri podanem predlogu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mercator trgoavto, d.d.,
Prečna ulica, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: FCO skladišče na-
ročnika v Kopru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: II. sklop: 3 dostavna in 3
osebna vozila.

7. Pogodbena vrednost:
11,911.613,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,911.613,50 SIT, 11,647.403 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998;
Ob-6602.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Koper-Capodistria

Št. 2/98-6 Ob-7586

1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, Koper.

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

3. Datum izbire: 16. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cimos Commerce, d.o.o.,
Koper, Cesta Marežganskega upora 2,
6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Koper, Dellavalleje-
va 3.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo – reani-
mobil.

7. Pogodbena vrednost: 8,894.615 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,800.000 SIT, 8,894.615 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: 2. 10. 1998, Ob-6897.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Zdravstveni dom Koper

Ob-7601
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel. 062/
2200-185, faks 062/222-241, kont. ose-
ba Bogoslav Gojčič, inž.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Belmet, d.o.o., 1210 Ljub-
ljana, Prušnikova 95.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: merilni instrumenti; 54
kom.

7. Pogodbena vrednost: 5,439.007 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do

15. 12. 1998.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,180.854,30 SIT, 3,962.187 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998.

Elektro Maribor, d.d.
Javno podjetje za distribucijo

električne energije

Ob-7602
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel. 062/
2200-185, faks 062/222-241, kont. ose-
ba Bogoslav Gojčič, inž.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., 1000
Ljubljana, Slovenska cesta 58.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: merilni instrumenti; 16
kom.

7. Pogodbena vrednost: 9,092.697,60
SIT.

Rok za izvedbo del: sukcesivno do
15. 12. 1998.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,180.854,30 SIT, 3,962.187 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998.

Elektro Maribor, d.d.
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Ob-7617

1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel. 069/
31-710, faks 069/32-870, kont. oseba
Robert Šušek, dipl. inž.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Blisk, d.o.o., Gorkega ul.
11, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: PE Elektro Murska
Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in-
ventarja z montažo.

7. Pogodbena vrednost:
17,936.744,20 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,455.184 SIT, 13,779.876 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Elektro Maribor, d.d.,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije

Št. 226-2/98 Ob-7620
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje RS, Župančičeva 3, Ljublja-
na, telefaks 061/12-61-050.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference iz naslova javnih
naročil, garancijski rok. Naročnik ni izbral
dobavitelja za službena vozila na štiri kole-
sni pogon do 1800 ccm ker je prispela ena
sama ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtotehna Vis, Ljubljana,
Celovška 228 in Revoz, Ljubljana, Dunaj-
ska 22.

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

no dobaviti: podjetje Avtotehna Vis, Ljub-
ljana za 1 vozilo do 2400 ccm – Opel
Vectra in podjetje Revoz, Ljubljana za 1
vozilo do 2000 ccm – Renault Laguna
RXE, za 4 vozila do 1400 ccm – Renault
Megane Clasic RN 1.4, za 2 dostavni vozi-
li do 1400 ccm – Renault Kangoo RN 1.2,
za 1 vozilo bencin 1600 ccm ali diesel
1900 ccm – Renault Megane RT 1,6 5v,
za 3 vozila bencin 1600 ccm ali diesel
1900 ccm – Renault Megane Aida 1,6, za
2 kombinirani vozili – Renault Kangoo 1,9
in za 1 dostavno vozilo diesel od 2500 do
2800 ccm – Renault Master L2H2P3T3.

7. Pogodbena vrednost: za vozilo Opel
Vectra 3,999.855 SIT, za vozila Renault
29,540.802 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: od 11
ponudb je bilo 7 popolno opremljenih.

12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Uradni  list  RS,  št.  58-59  z  dne  21. 8.
1998.

Ministrstvo za pravosodje
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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. 35102-248/96-132 Ob-7424
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: merila dolo-
čena v razpisni dokumentaciji, tj. ponudbe-
na cena, fiksnost cen, pogoji plačila, uspo-
sobljenost in reference, rok izvedbe, izkuš-
nje naročnika s ponudnikom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gramiz,
d.d., Ob Mahovniški c. 11, Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe na Ka-
varni v Kočevju.

7. Pogodbena vrednost: 17,031.906
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,463.650
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,989.242,50 SIT, 17,031.906 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Občina Kočevje

Št. 031-01-216/98 Ob-7426
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ho-

doš-Šalovci, Šalovci 163, Šalovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, roki,
plačilni pogoji, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad Nizkograd-
nje Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Bakovska cesta 33, Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova in rekonstruk-
cija VTC št. 12 Šalovci–Kutoš.

7. Pogodbena vrednost:
46,809.119,27 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izvajalec ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 47,895.479,11 SIT, 46,809.119,27
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-7007.

Občina Hodoš-Šalovci

Št. 230 Ob-7429
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bi-
strica.

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

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: pri izboru
najugodnejšega ponudnika so bili upošte-
vani razpisani kriteriji po naslednjem vrst-
nem redu: ponudbena cena, rok izvedbe in
reference na podobnih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Sloven-
čeva 56, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Gabrje v Ilirski Bistrici.

7. Pogodbena vrednost: 59,732.023
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,563.275 SIT, 59,652.505 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 21. 8. 1998,
Ob-5841.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-7430
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: je cenovno
najugodnejši, ima zahtevane reference in je
usposobljen in sposoben izvajati razpisana
dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VIAS, d.o.o., Novo mesto,
Ljubljanska cesta 51, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodohrana
Hrastje.

7. Pogodbena vrednost:
29,718.794,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,548.390,70 SIT, 29,718.794,30
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 58-59, z dne 21. 8. 1998,
Ob-5833.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-7431
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: je cenovno
najugodnejši, ima zahtevane reference in je
usposobljen in sposoben izvajati razpisana
dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd, d.o.o., Novo me-
sto, Podbevškova 12, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Resa in sekundarne kanalizacije v
Straži (Stara cesta, Ob Krki).

7. Pogodbena vrednost: 34,609.696
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,732.225,90 SIT, 34,609.696 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 21. 8. 1998,
Ob-5832.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 40301/003/98 Ob-7444
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) SGP Kograd IGEM d.o.o. – gradbena

in obrtniška dela,
b) Javno komunalno podjetje Slovenj

Gradec – strojne in elektro instalacije.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja vodohrama
1.000 m3, Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
a) 29,538.749,60 SIT,
b) 27,563.919 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,724.877,83 SIT, 58,898.819,40
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 351-02-425/98-1 Ob-7454
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-

žana, Partizanska cesta št. 4, 6210 Seža-
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na, kont. oseba Uroš Colja, inž. gr., tel.
067/31-401, faks 067/72-498.

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

3. Datum izbire: 8. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– registracija in odločba za opravljanje
dejavnosti,

– cenenost ponudbe,
– garancija,
– referenčna lista,
– plačilni pogoji so v roku 60 dni po

izstavljeni situaciji,
– veljavnost ponudbe 30 dni po odpira-

nju ponudb,
– druge ugodnosti ponudnika.
Ponudnik je bil izbran predvsem na pod-

lagi cenenosti ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vialit – Asphalt, d.o.o., 1000
Ljubljana, Tržaška ulica št. 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela na
objektu: obnova ceste Dane–Šmarje pri
Sežani, v dolžini 800 m in do širine as-
falta 4 m ter 50 cm bankina.

7. Pogodbena vrednost: 4,981.080 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,373.304 SIT, 4,981.080 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998, Ob-6154.

Občina Sežana

Ob-7455
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bel-

tinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: reference,
ponudbena cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije, predvsem pa pozitivne iz-
kušnje z izvajalcem pri podobnih investici-
jah ter priporočila zastopnika soinvestitorja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za mizarska dela je bil izbran
Dolinka Inženiring, proizvodno trgovska za-
druga, z.o.o., Beltinci, Panonska 22, za
elektro dela Gargamel, d.o.o., Prekmurska
10, Beltinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba mizarskih in
elektro del (okna, vrata, podi in dovodni
elektro kabel), I. faza, na objektu “Grad”
v Beltincih.

7. Pogodbena vrednost: mizarska dela
4,688.457 SIT, elektro dela 368.611,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: za mizarska

dela 2, za elektro dela 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za mizarska dela 6,904.611,20 SIT,

4,688.457 SIT, za elektro dela 699.200
SIT, 321.299,23 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4604.

Občina Beltinci

Št. 608/98 Ob-7456
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 30. september 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

1. ponudbena cena,
2. kakovost vgrajenega materiala,
3. reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Constructa Idrija, d.o.o.,
Enota Ljubljana, Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija betonskih
površin glavne stavbe Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7.

7. Pogodbena vrednost: 7,560.268 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,745.716,60 SIT, 7,560.268 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 bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob-5945.

Klinični center Ljubljana

Ob-7485
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja OK Bene-
dikt–Sv. Ana in KKO Benedikt ter KKO
Sv. Ana ob OK.

7. Pogodbena vrednost: 18,152.227
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,911.557,90 SIT, 18,152.227 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6436.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-7486
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TK & EL, d.o.o., Dimičeva
16, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO RASM
Sobetinci.

7. Pogodbena vrednost: 6,852.220 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 30% ponud-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,913.126 SIT, 6,852.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6439.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-7487
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TK & EL, d.o.o., Dimičeva
16, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Gori-
šnica smer Muretinci.

7. Pogodbena vrednost: 10,414.815 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 30% ponud-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,865.969 SIT, 10,414.815 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6438.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-7488
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Zg.
Leskovec smer Cvetlin.

7. Pogodbena vrednost: 39,875.243
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 9,750.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,110.120 SIT, 39,875.243 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6443.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-7489
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Slo-
venj Gradec smer Štibuh.

7. Pogodbena vrednost: 3,653.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,832.145 SIT, 3,653.350 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6445.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-7490
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Halcom, d.o.o., Olimje 6,
Podčetrtek.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Slo-
venj Gradec smer Pameče.

7. Pogodbena vrednost:
13,838.483,92 SIT brez p.d.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 50% ponud-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,538.834 SIT, 13,838.483,92 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6444.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-7491
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Majš-
perk smer Dolena.

7. Pogodbena vrednost: 9,270.190 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 7,638.630
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,377.675 SIT, 9,270.190 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6440.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Ob-7492
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Mar-
kovci smer Stojinci.

7. Pogodbena vrednost: 18,113.735
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 14,925.717
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,009.663 SIT, 18,113.735 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6437.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

Št. 34300-0072/97 Ob-7493
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbene cene in kalkulantske os-

nove,
– plačilni pogoji in ugodnosti,
– reference na področju gradnje cest.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradnje, d.o.o., Boštanj,
Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija neka-
tegorizirane ceste Kal–Lačenberk (Pod-
kal).

7. Pogodbena vrednost: 16,360.343
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,037.700,70 SIT, 22,608.335,40
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 24. 10. 1997.

Občina Sevnica

Ob-7494
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, pred-
videna v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra elektrozveze Transmis-
sion, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava, projektira-
nje, montaža in vključitev radijskih si-
stemov na relacijah Tinjan–Zazid in Ti-
njan–Rakitovec.

7. Pogodbena vrednost: 14,211.700
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,213.626 SIT, 11,611.279 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998; Ob-5673.

Telekom Slovenije, d.d., PE Koper

Št. 466437/96 Ob-7495
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izo-

la, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): glede na usposobljenost in spo-
sobnost izvedbe razpisanih del je odločujo-
či kriterij za izbiro izvajalca imela ponudbe-
na cena. Poleg izpolnjevanja ostalih kriteri-
jev iz razpisne dokumentacije je bila
bistveno nižja ponudbena cena odločujoči
kriterij in podlaga za dodelitev javnega naro-
čila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik Koper, d.d.,
Ul. 15 maja št. 16, Koper.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in strojno
inštalacijska dela na izgradnji vodovod-
nega omrežja Baredi v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 124,250.863
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 44,859.506
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 191,981.838 SIT, 12,520.863 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998; Ob-5668.

Občina Izola

Št. 403-190/97-5 Ob-7496
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis o izbiri izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, Slomško-
va ulica 3, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sekundarna kanaliza-
cija PVC ∅∅∅∅∅ 300, l = 267 m in rekon-
strukcija vodovoda PE tip 100, DN 110,
PN 10, l = 286 m, PE tip 80, DN 180, PN
6, l = 37 m v ulici Ivana Spolenaka na
Ptuju.

7. Pogodbena vrednost: 16,207.939
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,090.993,83 SIT, 16,207.939 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Mestna občina Ptuj

Ob-7497
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, način
plačila, garancijski rok, izvedbeni rok, od-
zivni čas servisa, kompatibilnost opreme in
reference).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija nizko-
napetostnega stikališča v TP Kleče.

7. Pogodbena vrednost: 8,586.430,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,395.372,70 SIT, 6,593.270 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 352-4/98-2 Ob-7498
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok izvedbe, garancijski
rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: SGP Pomgrad nizkogradnje,
d.o.o., Bakovska 33, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja tlačnega vo-
da v dolžini 600 m in črpališča ČR 1 v
naselju Krog.

7. Pogodbena vrednost:
12,714.203,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,714.203,60 SIT, 13,748.315 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 352-4/98-3 Ob-7499
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok izvedbe, garancijski
rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad nizkograd-
nje, d.o.o., Bakovska 33, 9000 Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kolesarske
steze Krog–M. Sobota v dolžini 500 m.

7. Pogodbena vrednost: 11,919.608 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,919.608 SIT, 12,530.794 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-7500
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/425-030.

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

3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Merila: varnost in zanesljivost obratova-

nja, možnost standardizacije opreme z že
vgrajeno, cena, obseg potrebnih gradbenih
del za vgradnjo ponujene opreme v obstoje-
če objekte.

Utemeljitev: dušilke so bile pri obeh po-
nudnikih enake, izbrani izvajalec je ponudil
povratne lopute z dobrimi referencami ter
ustrezno opremo jaškov, ki je bila tudi spe-
cificirana in je primerna za takšne vrste ob-
jektov, čeprav je po cenovnem rangu dose-
gel drugo mesto.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Okolje Consulting, d.o.o.,
Prvomajska 41, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja dušilke in
povratne lopute na RZ2, RZ3, RZ4 in
RZ5 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 54,060.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: poslovni
partnerji in podizvajalci: VNG Ingrad, d.d. in
Pako, d.o.o.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,060.000 SIT, 50,602.507 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8.1998.

Mestna občina Celje

Ob-7501
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/425-030.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Merila: ponudbena cena, reference pri to-

vrstnih delih, fiksnost cen, ostale ugodnosti.
Utemeljitev: izbrani ponudnik ima naj-

ustreznejše reference in tržno sprejemljivih
cen – po cenovnem rangu prve najugodnej-
še cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste-kanalizacija, d.d., La-
va 9, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija raz-
bremenilno-regulacijskega objekta na
kanalu Ljubečna, Ljubečna.

7. Pogodbena vrednost: 7,736.733 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: poslovni
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partner za dobavo dušilke bo Okolje Con-
sulting, d.o.o., Prvomajska 41, 3000 Celje.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,301.942 SIT, 7,736.733 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9.1998.

Vodovod-Kanalizacija, JP, d.o.o.

Št. 81-33/485 Ob-7542
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– dokazila o izdelanem sistemu zagotav-

ljanja kvalitete,
– potrjene pozitivne reference ponudni-

ka za izd. proj. dok. PZR ali PZI za posa-
mezno VN stikališče v Sloveniji in svetu,

– rok izvedbe,
– neurejenost ponudbene dokumenta-

cije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava PZR in PZI
za zamenjavo VN opreme v 220 in 110
kV stikališču v RTP 400/220/110 kV
Podlog, 110 kV stikališču RTP
110/110/35 kV Kleče, 110, 220 in 400
kV stikališču v RTP 400/220/110 kV
Beričevo, 110 kV stikališče v RTP
110/20/10 kV Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 18,106.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,879.182 SIT, 18,106.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6328.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8/6-1/462-9-5/98 Ob-7562
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., PE Nova Gorica, Kidričeva 17,
Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 12. 0. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, rok izdelave,
reference izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telmont d.o.o., Ul. 15. maja
13, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krajevni komunikacij-
ski sistem v Idriji.

7. Pogodbena vrednost:
61,597.700,30 SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 134,590.975 SIT; 59,803.592,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu RS: Uradni list RS, št. 63, z dne 18. 9.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Nova Gorica

Preklic
Ob-7590

Javni zavod, Zdravstveni dom Izola, Dan-
tejeva 1, Izola, preklicuje sklep o izidu jav-
nega razpisa storitev po tretjem odstavku
42. člena ZJN, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 67, z dne 2. 10. 1998, Št.
95-1/98-5, Ob-6949.

Obrazložitev: v pritožbenem roku so pris-
pele 4 pritožbe oziroma zahtevek za revizijo
postopka. V skladu z določili 63. člena ZJN,
bo naročnik izvedel revizijo postopka oddaje.

Zdravstveni dom Izola

Št. 030/98 Ob-7425
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: kot navede-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TSE, d.o.o., Tržaška 126,
1111 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: aku-
stična obdelava Studia 5.

7. Pogodbena vrednost: 13,777.045
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,744.584 SIT, 12,803.385 SIT.
11., 12., 13.

RTV Slovenija

Št. 400-02-11/98 Ob-7458
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, p. p. 2608, Vojko-
va 1b.

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

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponovljeni razpis ni uspel, noben
ponudnik se ne izbere.

V postopku pregleda in ocenjevanja
obeh ponudb je v skladu s prvim odstavkom
39. člena ZJN ugotovljeno, da le-ti nista
ustrezni oziroma za naročnika ugodni.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: načrt

gospodarjenja z zadrževalniki in zbiral-
niki vode – kriteriji in elementi vsebin.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-05/98 Ob-7459
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, p. p. 2608, Vojko-
va 1b.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana ponudnika sta že sodelo-
vala pri izvedbi programa raziskav in imata
potrebne reference za izvajanje raziskav
mednarodnih vodotokov. Ponudila sta naj-
nižjo vrednost za izvedbo naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
– Inštitut za varstvo okolja, za nalogi pod
točko 6.1 in 6.3,

– Univerza v Mariboru, Fakulteta za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, pod
točko 6.2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. raziskave kakovosti vode Mure

in Ledave,
2. tedenske raziskave kakovosti

Mure,
3. raziskave kakovosti vode Drave.

7. Pogodbena vrednost:
Ad 6.1 – 873.661 SIT,
Ad 6.2 – 660.000 SIT,
Ad 6.3 – 496.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Ad 6.1 – 3,
Ad 6.2 – 3,
Ad 6.3 – 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Ad 6.1 – 970.000 SIT – 873.661 SIT,
Ad 6.2 – 753.096 SIT – 660.000 SIT,
Ad 6.3 – 550.000 SIT – 496.620 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-7532
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudniki so cenovno najugod-
nejši za posamezno vrsto zavarovanja, ima-
jo zahtevane reference in so usposobljeni
in sposobni izvesti storitve kot javno naroči-
lo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Zavarovalnica Tilia, d.d., Seidlova ce-
sta 5, Novo mesto, za požarno zavarovanje
in zavarovanje računalnikov,

– Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, PE Novo mesto, Novi trg 1, za stroje-
lomno zavarovanje,

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošiče-
va 19, 1000 Ljubljana, za vlomsko zavaro-
vanje in zavarovanje vozil,

– Zavarovalniška hiša Slovenica, d.d.,
Celovška 206, 1000 Ljubljana, za zavaro-
vanje splošne civilne odgovornosti.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev – zavarovanje: požarno zavarovanje,
strojelomno zavarovanje, vlomsko zava-
rovanje, zavarovanje računalnikov, za-
varovanje vozil, zavarovanje splošne ci-
vilne odgovornosti.

7. Pogodbena vrednost:
– požarno zavarovanje: 282.065 SIT,
– strojelomno zavarovanje:

1,700.682,70 SIT,
– vlomsko zavarovanje: 37.634 SIT,
– zavarovanje računalnikov: 56.354 SIT,
– zavarovanje vozil: 2,773.708 SIT,
– zavarovanje splošne civilne odgovor-

nosti: 504.448 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– požarno zavarovanje: 449.744,60

SIT, 282.065 SIT,
– strojelomno zavarovanje: 3,013.038

SIT, 1,700.682,70 SIT,
– vlomsko zavarovanje: 52,886,20 SIT,

37,634 SIT,
– zavarovanje računalnikov: 175.430

SIT, 56.354 SIT,
– zavarovanje vozil: 3,983.309 SIT,

2,773.708 SIT,
– zavarovanje splošne civilne odgovor-

nosti: 751.634 SIT, 504.448 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 61 z
dne 4. 9. 1998, Ob-6215.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-7442
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado RS in komisijo

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

Evropskih skupnosti o uresničevanju ukre-
pov o finančnih, tehničnih in drugih oblikah
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93), v zvezi z
9. točko prvega odstavka zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

razpis
za dobavo veterinarske laboratorijske

opreme
Veterinarsko laboratorijsko opremo, ki je

namenjena Veterinarski fakulteti Univerze v
Ljubljani in Veterinarskemu zavodu Sloveni-
je, financira Evropska Komisija iz sredstev
PHARE, v okviru Državnega operativnega
programa za Slovenijo (SL –
9704.01.01/2).

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske Unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa PHARE, ki ponujajo dobavo
blaga z izvorom v teh državah.

1. Predmet
Razpis za dobavo laboratorijske opreme

za potrebe Veterinarske fakultete Univerze v
Ljubljani in Veterinarskega zavoda Slovenije.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali pa za posamezne dele. Ponujena
oprema mora biti skladna z opisom, ki je
naveden v tehničnih specifikacijah.

Opremo je potrebno dostaviti na nasled-
nje naslove:

– LOT 1: Univerza v Ljubljani – Veteri-
narska fakulteta, Gerbičeva 60, 1115 Ljub-
ljana (kontaktna oseba: dr. Jelka Zabavnik
Piano),

– LOT 2: Veterinarski zavod Slovenije,
Cesta v mestni log 47a, 1000 Ljubljana
(kontaktna oseba: dr. Jernej Hočevar).

2. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe o
nakupu,

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe o nakupu,

– tehničnim specifikacijam,
– ponudbenemu predračunu,
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobavo blaga.
Našteti dokumenti predstavljajo popolno

razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, PHARE –
ESPU, Dunajska 58, Ljubljana, Slovenija,
kont. oseba Mojca Mehikić, tel.
386/61-178-9068, faks
386/61-178-9155.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto najkasneje šest
tednov po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS.

3. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 7. decembra 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, PHARE – ESPU,
Dunajska 58, Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti ja-
sno označene: “Ne odpiraj – za razpis: Ve-
terinarska laboratorijska oprema”.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, 7. decembra 1998 ob 13. uri po
lokalnem času.

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Ob-7442
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS, 17/93)
and referring to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG
RS, 24/97) the Republic of Slovenia, Min-
istry of Agriculture, Forestry and Food in-
vites to tender for

Procurement
of Veterinary Laboratory Equipment

Supply
Veterinary Laboratory equipment for Vet-

erinary Faculty of University of Ljubljana and
Animal Health Centre of Slovenia is financed
by the European Commission from PHARE
funds in the framework of Country Opera-
tional Programme for Slovenia (SL –
9704.01.01/2).

Participation is open in equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme who offer to supply goods originat-
ing from those countries.

1. Subject
Invitation to tender for the analytical lab-

oratory equipment needed for Veterinary
Faculty of University of Ljubljana and Animal
Health Centre of Slovenia.

Any tenderer may tender for all the equip-
ment or for separate lot(s). The supplies
tendered must confirm with the descriptions
set out in the Technical Specifications.

The supplies must be delivered to the
following addresses:

– LOT 1: Univerza v Ljubljani – Veteri-
narska fakulteta, Gerbičeva 60, 1115
Ljubljana (kontaktna oseba: dr. Jelka Za-
bavnik Piano),

– LOT 2: Veterinarski zavod Slovenije,
Cesta v mestni log 47a, 1000 Ljubljana
(kontaktna oseba: dr. Jernej Hočevar).

2. Tender dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the complete

tender dossier and may be obtained free of
charge by written request from: Ministry of
Agriculture, Forestry and Food, PHARE
ESPU, Dunajska 58, 1000 Ljubljana; Contact
Person: Ms. Mojca Mehikić, Phone:
386/61-178-9068, fax.: 386/61-178-9155.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 6 weeks
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after publication of this announcement in
the Official Gazette.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted, at

latest on 7 December 1998 at 12 a. m. at:
Ministry of Agriculture, Forestry and Food,
PHARE ESPU, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
Slovenia. The envelope has to be marked:
“Do not open – for Tender – Veterinary Labo-
ratory Equipment”. They will be opened in
public session on 7 December, 1998 at 13 a.
m. local time at the same address.

Republic of Slovenia
Ministry of Agriculture,

Forestry and Food

Ob-7443
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 1. in 3. točka
prvega odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, usposobljenost ponudni-
kov, kompatibilnost z obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. tč. – WES-Crates GmbH, Germany,
2. tč. – Virtual Technologies, Kosovelo-

va 15, Celje,
3. tč. – Xenya, Celovška 172, Ljubljana,
4. tč. – PCX Computers, Stegne 15,

Ljubljana,
5. tč. – Jerovšek Computers, Brezniko-

va 17, Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: X in I/O strežnik, sestav-
ljen iz:

1. tč. – ohišje VME,
2. tč. – povezava VME-PC,
3. tč. – strežnik (1 enota),
4. tč. – dodatne procesorske enote (4),
5. tč. – monitorji (6 enot),
subvencioniran s strani MZT v okviru

paketa IX, zap. št. 145.0.
7. Pogodbena vrednost:
1. tč.: 968.703,50 SIT,
2. tč.: 1,499.574,40 SIT,
3. tč.: 2,360.000 SIT,
4. tč.: 1,833.300 SIT,
5. tč.: 606.648 SIT.
8., 9., 10., 11.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Ob-7471
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov, objavlja Republika Slo-
venija, Ministrstvo za okolje in prostor

javni razpis
za izbiro izvajalca za “Informativni

center – grad Grad”
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru programa
PHARE 1995, CBC program, trilaterala med
Madžarsko, Slovenijo in Avstrijo, program
št. ZZ-9524/01.08/01. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa PHA-
RE. Tudi vgrajeni materiali in oprema mora-
jo izvirati iz teh držav.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za iz-

vedbo del “Izgradnja Informativnega centra
– grad Grad”, v roku 6 mesecev od podpisa
pogodbe.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je takoj po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 30. junij
1999.

Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Izbira izvajalca bo potekala po postop-

ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1995, 1996, 1997 mora znašati najmanj
700.000 ECU,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi
deli,

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v SIT ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti, v višini 2% ponudbene
cene, izražene v ECU.

Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo pri podjetju
Projekt MR Inženiring, d.d., Svetozarevska
10, 2000 Maribor, tel. +386 62 229 70
30, faks +386 62 225 569, e-mail: pro-
jekt.mr@siol.net, Iztok Frank, po vplačilu ne-
vračljivega zneska 30.000 SIT na ŽR št.
51800-601-10612, s pripisom “Za razpi-
sno dokumentacijo Informativni center –
grad Grad”.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 26. 10. 1998 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščen Iz-
tok Frank na gornjem naslovu. Za ponudni-
ke bo, pred ogledom kraja gradbišča, orga-
niziran informativni sestanek dne 12. 11.
1998 ob 10. uri, na istem naslovu.

Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 4. 12. 1998 do 9. ure
po lokalnem času, na naslov: Projekt MR
Inženiring, d.d., Svetozarevska 10, 2000
Maribor. Ovojnice morajo biti zaprte in ja-
sno označene: “Javni razpis za izbiro izvajal-
ca za Informativni center – grad Grad”, pro-
jekt št. ZZ-9524/01.08/01-03“, “Not to be
opened before the opening session” in “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno isti dan na istem
naslovu ob 10. uri po lokalnem času. Pri
odpiranju ponudb lahko sodeluje predstav-
nik ponudnika, ki se izkaže s pisnim poobla-
stilom.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-7471
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of mesures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 17/93), re-
ferring to Law on Public Procurement, sec-
tion 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed
Republic of Slovenia, Ministry of Environ-
ment and Physical Planning announces

Invitation for Tenders
for “Information Centre – Grad Castle”

The works are co-financed by the Euro-
pean Commission from PHARE funds in the
framework of the European Commission
PHARE 1995, the CBC Programme, Trilat-
eral Actions between
Hungary-Slovenia-Austria, Programme No.
ZZ-9524/01.08/01. Participation is
opened on equal terms to all natural and
legal persons of Member States of the Eu-
ropean Union and of beneficiary countries
of the PHARE programme. Supplies of ma-
terials and equipment offered must also orig-
inate from those countries.

Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of contractor for the supply of ma-
terials, equipment and services for the “Con-
struction of the Information Centre – Grad
Castle” within 6 months from the date of the
signing of the Contract Agreement.

In the case tenders values exceed avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves its right to reduce parts of tender
works. The works shall start immediately
after signing of the contract and shall be
finalised by June 30th, 1999.

Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will fol-
low Decentralised Implementation System
Manual (DIS Manual, European Commission,
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September 1997). The conditions of the con-
tract will be in accordance with Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils Con-
ditions of Contract for Works of Civil Engi-
neering Construction (Red Book, fourth edi-
tion, FIDIC 1987).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995, 1996, 1997 at least of
700.000 ECU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of at least 4 projects of
the same nature and complexity comparable
to the tendered works during last 2 years,

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of ECU
tender price in SIT or in equivalent in any
other foreign convertible currency.

Tender dossier
Tender dossier in English language may

be obtained from the following address: Pro-
jekt MR Inženiring, d.d., Svetozarevska 10,
2000 Maribor, tel. +386 62 229 70 30, faks
+386 62 225 569, e-mail:
projekt.mr@siol.net, Mr. Iztok Frank upon pay-
ment of non-refundable fee of 30.000 SIT to
the bank account No. 51800-601-10612
with the notice “For tender dossier Informa-
tion Centre – Grad Castle”.

Only tenderers purchasing the tender doc-
uments will be eligible to submit their offers.
The tender dossiers are available since Octo-
ber 26th, 1998. For all additional information
the responsible person is Mr. Iztok Frank. Tel.
No. +386 62 229 70 30, Fax No. +386 62
225 569, E-mail: projekt.mr@siol.net. Clarifi-
cation meeting prior site visit will be held on
November 12th, 1998 at 10.00 hrs local time
at the same address.

Submission of tenders
Complete tenders in English language

must be delivered by latest on December
4th, 1998 by 9.00 hrs local time to the
address: Projekt MR Inženiring, d.d., Sve-
tozarevska 10, 2000 Maribor. The sealed
envelope has to be marked “Invitation to
Tender No. 1 for the Information centre –
grad Castle, Project No.
ZZ-9524/01.08/01-03”, “Not be opened
before the Opening Session” and “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
The opening of bids will be public on the
same day at 10.00 hrs local time at the
same address. At the opening session one
tenderer’s representative, submitting the
power of attorney may participate.

Republic of Slovenia,
Ministry of Environment

and Physical Planning

Ob-7596
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bel-

tinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila iz razpisne dokumentacije

in to ponudbena cena, fiksnost cen, rok
izvedbe, tehnična usposobljenost in stro-
kovnost z referencami.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba rekonstrukci-
je ceste na odseku Melinci–Odranci, v
dolžini 568 m.

7. Pogodbena vrednost: 9,923.576 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,650.086 SIT; 9,923.576 SIT.
11.

Občina Beltinci

Št. 025-61/1998-1 Ob-7531
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, 1000 Ljubljana, Zemlje-
merska 12.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je edini v državi, ki izvaja predmet
naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pošta Slovenije, d.o.o. - Po-
slovna enota Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
poštne storitve vseh vrst.

7. Pogodbena vrednost: 90.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost enaka ponudbeni vrednosti.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava RS

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

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

Ob-7465
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, tel. 063/854-455, faks
063/853-030.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Dom za varstvo odra-
slih, Kidričeva 23, Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A) sadje in zelenjava:
1. sadje – 2,379.000 SIT,
2. kmetijski pridelki in zelenjava –

2,878.000 SIT,
3. zelenjava in sadje – zmrznjeno –

639.000 SIT,
B) kruh in pekovsko pecivo – 3,123.000

SIT,
C) mlevski izdelki in testenine:

1. moka, zdrob, testenine in sorodni
proizvodi – 986.000 SIT,

2. zmrznjeni izdelki iz testa –
164.000 SIT,

D) meso in izdelki iz mesa:
1. junetina, teletina, svinjina –

3,675.000 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki iz pe-

rutnine – 2,109.000 SIT,
3. zmrznjene ribe – 182.000 SIT,
4. mesni izdelki in ostalo –

3,575.000 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki – 4,643.000

SIT,
F) maščobna živila – 1,661.000 SIT,
G) jajca – 461.000 SIT,
H) olja – 635.000 SIT,
I) sokovi, sirupi in mineralna voda –

2,002.000 SIT,
J) splošno prehrambeno blago –

4,005.000 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

33,117.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999

do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom za varstvo odraslih,
Kidričeva 23, 3320 Velenje, računo-
vodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, na negotovinski način na žiro račun št.
52800-603-38370, ali v gotovini na bla-
gajni  na  sedežu  naročnika,  med  8.  in
13. uro.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbe:  Dom  za  varstvo
odraslih,  Kidričeva  23,  3320  Velenje,
tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 13. uri, v Domu za var-
stvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje, v sej-
ni sobi.
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7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. čle-
na navodil razpisne dokumentacije,

– zagotovitev dobave najmanj 10% bla-
ga po posamezni skupini ali podskupini,

– ponudba mora veljati do 31. 12.
1998.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 4. 12. 1998; merilo za do-
delitev naročila je najnižja končna cena; do-
datne informacije se lahko zahtevajo pisno
na naslovu pod 1. točko.

10.
Zavod za varstvo odraslih Velenje

Št. 04-4/1998 Ob-7538
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, Kranj.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
OE zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

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

– zobozdravstveni material skladno z
razpisno dokumentacijo,

– RTG filmi skladno z razpisno do-
kumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
64,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, tajniš-
tvo zavoda, kont. oseba Lidija Anzelc, faks
064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 11. 1998 med
10. in 13. uro po enodnevni prehdoni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, z virmanom ali s položnico na ŽR št.
51500-603-32725.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 11.1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne od-
piraj” in s številko javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 12. uri na naslovu: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, Kranj (vhod 5), v sobi direktorja.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumnetacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem jav-
nim razpisom se sprejemajo do 16. 11.
1998 po faksu 064/226-718. Naročnik
glede na predmet naročila ne namerava
organizirati posebnega sestanka s ponud-
niki.

10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Ob-7598

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
2310 Slovenska Bistrica, Partizanska 30,
kont. oseba Brigita Krajnčič, tel., faks
062/811-903.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska 30, Slovenska
Bistrica.

(b) Vrsta  in  količina  blaga,  ki  ga  je
potrebno  dobaviti:  material  za  nego
ran,  ostali  medicinsko  potrošni  mate-
rial, sanitetni in zavojni material, labo-
ratorijski material, razkužila in rtg ma-
terial.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1999, zaključek 31. 12.
1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Sloven-
ska Bistrica, Partizanska 30, kont. oseba
Hermina Justinek, po predhodni najavi in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 11. 1998 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo naka-
žite na ŽR 51810-603-33759.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 17. 11.
1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska 30, 2310
Slovenska Bistrica, tajništvo – Hermina Ju-
stinek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1998 ob 8. uri, v sejni sobi, na
naslovu: Zdravstveni dom Slovenska Bistri-
ca, Partizanska 30, 2310 Slovenska Bi-
strica.

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.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena,
ker ni potrebna.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-7599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
2310 Slovenska Bistrica, Partizanska 30,
kont. oseba Brigita Krajnčič, tel., faks
062/811-903.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska 30, Slovenska
Bistrica.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1999, zaključek 31. 12.
1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Sloven-
ska Bistrica, Partizanska 30, kont. oseba
Hermina Justinek, po predhodni najavi in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 11. 1998 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo naka-
žite na ŽR 51810-603-33759.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 17. 11.
1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska 30, 2310
Slovenska Bistrica, tajništvo – Hermina Ju-
stinek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1998 ob 11. uri, v sejni sobi, na
naslovu: Zdravstveni dom Slovenska Bistri-
ca, Partizanska 30, 2310 Slovenska Bi-
strica.

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.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena,
ker ni potrebna.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
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Razveljavitev
Ob-7616

Mestna občina Murska Sobota razve-
ljavlja javni razpis za ugotavljanje sposob-
nosti za dodelitev naročila storitev za kom-
pletno čiščenje stavbe na Kardoševi 2 in
Trubarjev drevored 4 (poročna dvorana –
občasno), ki je bil objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998,
Ob-7371.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-7556
Na podlagi 57. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), 5.b člena
pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politi-
ke zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 23/96,
68/96, 31/97 in 61/98), zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98) ter zakona
o Slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij (Ur. l. RS, št.
39/97 in 68/97), objavljajo: Slovenska
razvojna družba d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana, Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti Kotni-
kova 5, Ljubljana

javni razpis
za zbiranje predlogov za izvedbo

programa specialističnega
izobraževanja z naslovom: razvojno

prestrukturiranje
1. Predmet tega razpisa je zbiranje pred-

logov in ponudb za izvedbo programa spe-
cialističnega izobraževanja in usposabljanja
za področje razvojnega prestrukturiranja.

2. Program izobraževanja za razvojno
prestrukturiranje bo namenjen:

– strokovnim sodelavcem Slovenske raz-
vojne družbe, ministrstev in drugih institucij,
ki se pri svojem delu ukvarjajo s problemati-
ko razvojnega prestrukturiranja,

– vodilnim in vodstvenim delavcem pod-
jetij, ki so vključeni v programe prestrukturi-
ranja ter izbranim zunanjim kandidatom, ki
se bodo vključili v izvajanje programov.

3. Namen izvedbe programa je:
– pospeševanje procesa razvojnega pre-

strukturiranja slovenskih gospodarskih
družb,

Zbiranje predlogov

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

– dvig usposobljenosti udeležencev pro-
grama s pridobitvijo dodatnih specifičnih
znanj, ki so potrebna pri izvedbi razvojnega
prestrukturiranja gospodarskih družb,

– izboljšanje sodelovanja med poslo-
vodstvi, Slovensko razvojno družbo in mini-
strstvi pri izvajanju razvojnega prestrukturi-
ranja.

II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne

osebe: visokošolske, izobraževalne in kon-
zultantske organizacije, ki so sposobne za-
gotoviti pripravo in izvedbo kvalitetnega pro-
grama specialističnega izobraževanja in us-
posabljanja za področje razvojnega pre-
strukturiranja.

Dva ali več navedenih subjektov se lah-
ko povežejo in kandidirajo s skupno oziro-
ma enotno ponudbo.

2. Sredstva za izvedbo programa bodo
zagotovljena v okviru proračuna in sredstev
ministrstev, Slovenske razvojne družbe in
posameznih podjetij v procesih razvojnega
prestrukturiranja.

3. Program specialističnega izobraževa-
nja in usposabljanja za uspešno izvajanje
nalog razvojnega prestrukturiranja naj bo na-
ravnan praktično, vezan naj bo pretežno na
problematiko razvojnega prestrukturiranja v
Sloveniji, vključuje naj delo na konkretnih
primerih.Med izvajalci programa naj bodo
vključeni poleg domačih in tujih predavate-
ljev tudi strokovnjaki iz gospodarstva in dru-
gih institucij.

4. Od prijaviteljev pričakujemo samo-
stojno pripravo programa izobraževanja in
usposabljanja ter njegovo predložitev.Vse-
buje naj predvsem naslednje tematske
sklope:

– analiza gospodarskih panog, vključe-
nih v razvojno prestrukturiranje,

– analiza gospodarskih, družb vključe-
nih v razvojno prestrukturiranje,

– metodologija izdelave programa pre-
strukturiranja,

– pravni, organizacijski in marketinški as-
pekti prestrukturiranja,

– kadrovsko prestrukturiranje in razvoj
kadrov,

– lastninjenje, privatizacija, prisilna po-
ravnava, stečaj in likvidacija,

– celovito izboljševanje kakovosti in po-
slovanja podjetja,

– učinkovito vodenje, krizni managa-
ment, vodenje sprememb,

– pogajanja, upravljanje podjetij, poslov-
na etika,

– poslovno načrtovanje ter izdelava vizi-
je razvoja družbe,

– izdelava konkretnega programa pre-
strukturiranja  za  izbrane  gospodarske
družbe.

5. Program naj omogoča izobraževanje
udeležencev ob delu, s skupnim trajanjem
programa do 200 ur in naj praviloma poteka
2x tedensko. Program naj bo pripravljen za
skupino do 40 udeležencev. Program bo
izbrani prijavitelj izvajal na sedežu SRD, Du-
najska 160, Ljubljana, od februarja do junija
1999.

Prijavitelji naj pri izdelavi programa na-
menijo poseben poudarek metodam dela,
delu v manjših skupinah in delu na aktual-
nih projektih prestrukturiranja, ki bo omo-
gočal vzpostavitev sistematičnega pristopa

k pripravi in izvajanju posameznih projek-
tov.Posamezne projekte prestrukturiranja,
ki se bodo obravnavali v okviru izvajanja
programa bo izbrala SRD. Delo na projek-
tu naj se izvaja skozi celotno izobraževanje
in usposabljanje ter v čim večji meri nave-
zuje na vsebino predavanj. Prijavitelji naj
pridobijo ustrezno število mentorjev za us-
merjanje in nadzor dela projektnih skupin.
Končni izdelek naj bo razvojni program za
izbrane družbe.

III. Vsebina ponudbe
1.Prijavitelj mora predložiti:
– predstavitev prijavitelja,
– dokazilo o poslovni uspešnosti in fi-

nančnem stanju prijavitelja,
– prikaz dosedanjih izkušenj in rezulta-

tov na tem področju izobraževanja in uspo-
sabljanja,

– cilje posameznih tematskih sklopov,
– natančen opis posameznih tematskih

sklopov z navedbo predavateljev, mentor-
jev in drugih strokovnjakov, ki bodo sode-
lovali pri izvedbi programa, in njihovih refe-
renc,

– natančen prikaz metod dela pri izvedbi
programa,

– natančen rokovnik izvedbe,
– oceno pričakovanih učinkov programa

in načine spremljanja učinkov,
– ceno  in  plačilne  pogoje  (ponudba

naj  ne  vsebuje  stroškov  najema  prosto-
rov  in  tehnične  opreme  za  izvedbo
programa).

2. V primeru skupne prijave oziroma
enotne ponudbe opredeljene v drugem od-
stavku točke II/1, morajo vse organizacije
predložiti dokazila, navedena v prvi do tretji
alinei točke III/1 razpisa ter navesti nosilce
programa.

Vloge, ki ne bodo sestavljene v skladu s
pogoji iz tega razpisa, bodo zavrnjene.

IV. Postopek pri izbiri
1. Pri postopku izbire programa in izva-

jalca bodo upoštevana predvsem naslednja
merila:

– prilagojenost programa potrebam real-
nih projektov prestrukturiranja v podjetjih,

– usposobljenost ponudnika,
– ustreznost ponujenega predloga gle-

de na vsebino razpisa,
– konkretna uporabnost programa,
– možnost prilagajanja in ponovitve pro-

grama,
– reference izvajalcev programa in men-

torjev,
– kvaliteta študijskih gradiv za izvedbo

programa.
V. Rok in način prijave na razpis
1.Interesenti so dolžni prijavo s potreb-

no dokumentacijo vložiti v roku 30 dni od
dneva objave. Vloge, ki bodo prispele po
tem roku, ne bodo obravnavane.

2. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane na sedež Slo-
venske razvojne družbe, Dunajska 160,
Ljubljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z
navedbo firme in naslova prijavitelja ter oz-
nako “Ne odpiraj, prijava na javni razpis -
Razvojno prestrukturiranje “.

Nepravilno  označene  vloge  bo  razpi-
sna  komisija  izločila  iz  nadaljnjega  po-
stopka
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Javni razpisi

3. Odpiranje vlog bo v petek 27. novem-
bra 1998 na sedežu Slovenske razvojne
družbe, Dunajska 160, Ljubljana.

Komisija bo v postopku odpiranja vlog
upoštevala le pravilno označene vloge, ki
bodo prispele v vložišče Slovenske razvoj-
ne družbe do ponedeljka, 23. novembra do
12. ure.

4. Prijavitelji bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
vlog.

Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-
meru neustreznih ponudb ali drugih uteme-
ljenih razlogov ne izbere nikogar izmed pri-
javiteljev.

Poleg tega si naročnik pridržuje pravico
do sprememb in dopolnitev programa tudi
po zaključku razpisa.

Interesenti  dobijo  vse  potrebne
informacije   v   zvezi   z   razpisom   na
sedežu  Slovenske  razvojne  družbe,  Du-
najska  160,  Ljubljana  (tel.
061/1894890,  g. Srhoij).

Slovenska razvojna družba, d.d.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek

V javnem razpisu razvojnega projektne-
ga financiranja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998, Ob-7386,
se v IX. točki 3. točka pravilno glasi:

3. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana, kontaktna ose-
ba v Slovenski razvojni družbi je Vesna Ga-
brijel, tel. št. 1894-868.

Uredništvo

Popravek
Ob-7591

V natečaju za dodelitev sredstev za spod-
bujanje razvoja demografsko ogroženih ob-
močij v Republiki Sloveniji za leto 1998,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37 z
dne 15. 5. 1998; Ob-2473, se v I/1 točki
višina sredstev namenjenih izdelavi inicial-
nih razvojnih načrtov in povračil dela stroš-
kov izdelave projektne dokumentacije po-
pravi iz 20 mio SIT na 40 mio SIT.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Popravek

V  javnem  razpisu  za  subvencioniranje
investicij  iz  naslova  odpiranja  novih  de-
lovnih  mest,  na  katera  se  bodo  preza-
poslili  presežni  delavci  Rudnika  Zagorje
v  zapiranju,  objavljenim  v  Uradnem  listu
RS,  št.  70  z  dne  16.  10.  1998,
Ob-7339, se:

– datum odpiranja vlog v tretjem odstav-
ku 6. točke pravilno glasi: v četrtek, 19.
novembra 1998,

– številka žiro računa v 9. točki pravilno
glasi: 52720-601-14200.

Agencija občine Zagorje ob Savi za
razvoj, d.o.o.

Št. 528-3/98 Ob-7438
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Mestna obči-
na Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Ljubljana za leto 1998

1. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Mestne občine Ljubljana je sofi-
nanciranje naslednjih programov:

– poslovanje športnih društev in njihovih
zvez,

– redne rekreacijske vadbe,
– športa invalidov,
– tekmovalnega športa,
– izobraževanja strokovnih kadrov,
– športnih prireditev,
– mednarodnega sodelovanja,
– investicijskega vzdrževanja športnih

objektov,
– investicij,
– obratovanja športnih objektov – cen-

trov,
– mestnih javnih zavodov za področje

športa.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo vsa športna druš-
tva in zveze društev, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Mesta Ljubljana,

– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto,

– imajo usklajena pravila z zakonom o
društvih (Ur. l. RS, št. 60/95).

3. Na razpis za sofinanciranje obratova-
nja, investicij in investicijskega vzdrževanja
športnih objektov v Ljubljani, na katerih se
izvajajo programi, ki se sofinancirajo iz sred-
stev Mestne občine Ljubljane.

4. Sredstva bodo razdeljena v skladu z
merili za sofinanciranje programa šport Ljub-
ljani.

5. Rok za prijavo je 30. oktober 1998,
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Odde-
lek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Služba za šport, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana.

Mestna občina Ljubljana

Št. 896/98 Ob-7439
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto
1998 (Ur. l. RS, št. 34/98), proračuna RS
za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) in
odredbe o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98), Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Trg svobode 3, Maribor, ob-
javlja

javni razpis
s področja malega gospodarstva
1. Proračunska postavka: 4127 – Us-

posabljanje za področje malega gospo-
darstva.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje
usposabljanja podjetnikov malega gospo-
darstva so predvidoma 10,000.000 SIT.

2. Predmet razpisa so usposabljanja
podjetnikov na različnih programih osnov-
nega usposabljanja in izpopolnjevanja raz-
ličnih znanj z namenom pridobitve različnih
znanj, ki bodo osnova pospeševanju razvo-
ja malega gospodarstva.

3. Pogoji in merila
Ministrstvo financira 50% ali največ

50.000 SIT za usposabljanje, ki je predmet
tega razpisa. Ministrstvo bo sofinanciralo
sredstva do največ 1,500.000 SIT posa-
meznim izobraževalnim ustanovam. V pro-
grame se lahko prijavijo kandidati, ki so red-
no zaposleni v enotah malega gospodarstva
(do 50 zaposlenih). Sofinancirali se bodo le
programi, ki bodo izvedeni do 10. 12.
1998.

4. Sofinanciranje izobraževanja je del
dolgoročne politike ministrstva, s katerim
želi zagotoviti čimveč strokovnih kadrov za
delovanje na področju malega gospodarstva
in mu čimbolj enakomerno približati storitve
in pomoč specializiranih strokovnih kadrov.

5. Vsebina vloge
Izobraževalna ustanova mora predložiti:
– izobraževalni program,
– davčno in matično številko ter ŽR,
– spisek udeležencev s potrdili, da ude-

leženci prihajajo iz enot malega gospo-
darstva (potrdilo podjetja o številu zaposle-
nih).

6. Rok za prijavo
Razpis traja do porabe sredstev ali naj-

kasneje do 10. 12. 1998.
Komisija bo vloge obravnavala vsako dru-

go in četrto sredo v mesecu. Upoštevane
bodo le popolne vloge, ki bodo poslane na
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Trg svobode 3, 2000 Maribor. Prijava naj
ima oznako “Ne odpiraj – prijava na razpis
4127”. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite na ministrstvu pri Janku Štehar-
niku, na tel. 062/22-94-53.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ob-7451
Občina Velike Lašče na podlagi 1. in

7. člena odloka o GJS v Občini Velike Lašče
(Ur. l. RS, št. 21/96), odloka o ureditvi
zimske službe v Občini Velike Lašče (Ur. l.
RS, št. 70/98), 60. in 62. člena statuta
Občine Velike Lašče (Ur. l. RS, 34/95) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje

zimske službe na lokalnih cestah in
javnih poteh v Občini Velike Lašče
1. Koncedent: Občina Velike Lašče, Ve-

like Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet koncesije: zimska služba na

lokalnih in javnih cestah v Občini Velike
Lašče.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za dobo 5 let.

4. Ponudba mora vsebovati:
– podjetje oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
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– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na

enoto,
– cena režijske ure, plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del,
– strokovno usposobljenost kadrov,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del,
– cene za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z raz-

pisom,
– druge posebne ugodnosti ponudnika,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi

tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jam-
stva za to.

6. Ponudbo v skladu z zahtevami pošlji-
te v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, Velike Lašče.

Rok prične teči naslednji dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – koncesija
za opravljanje zimske službe na lokalnih
cestah in javnih poteh v Občini Velike
Lašče “Odpiranje bo javno naslednji de-
lovni dan po preteku roka za sprejem
ponudb ob 19. uri na sedežu Občine Veli-
ke Lašče.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

Koncedent si pridržuje pravico spreme-
niti količinski in finančni obseg del glede
na višino zneska in terminski pritok sred-
stev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobite na se-
dežu Občine Velike Lašče, tel.
061/862-401 ali 789-238.

Občina Velike Lašče

Ob-7572
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,

Brežice, na podlagi 29. člena zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
57/94, 63/95, 26/97 in 10/98) ter 17. in
58. člena statuta Občine Brežice (Ur. l. RS,
št. 38/95) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremič-

nine:
1. Stavba stare osnovne šole v Dobovi s

pripadajočim zemljiščem Ulica Bratov Ger-
jovič 57, Dobova:

– stavbno zemljišče, parcela št. 5 k.o.
Veliki Obrež, ZKV 3,

– pašnik, parcela št. 1097/1, k.o. Veliki
Obrež, ZKV 3,

– njiva, parcela št. 1098, k.o. Veliki
Obrež, ZKV 3,

– stavba neto koristne površine 1.037
m2.

Izklicna cena je 12,192.025 SIT.
2. Stavba osnovne šole Bojsno s pripa-

dajočim zemljiščem v KS Globoko:
– stavbno zemljišče, parcela št. 175,

k.o. Bojsno, ZKV 26,
– dvorišče, parcela št. 486/1, k.o. Boj-

sno, ZKV 26,
– šolski objekt, neto koristne površine

352,36 m2.
Izklicna cena je 5,470.818 SIT.
3. Objekt Stari zapori Brežice, Levstiko-

va ul., skupne površine 302 m2 s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem na parceli št.
617, k.o. Brežice.

Izklicna cena je 10,433.084 SIT.
4. Stanovanjska hiša in gospodarsko po-

slopje Mladinska ulica 1, Brežice.
Stavbno zemljišče tvorijo parcele:
– parcela št. 669/19 k.o. Črne – stano-

vanjska stavba 124 m2,
– parcela št. 669/16, k.o. Črne – funk-

cionalni objekt 16 m2,
– parcela št. 669/16, k.o. Črne – dvo-

rišče 214 m2,
– parcela št. 669/17, k.o. Črne – njiva

252 m2.
Izklicna cena je 3,550.222 SIT.
Nepremičnine se prodajajo po načelu

videno-kupljeno.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse

pravne in fizične osebe, ki vplačajo varšči-
no v višini 10% od izklicne cene za posa-
mezno nepremičnino na žiro račun proda-
jalca št. 51620-630-13063 z oznako
namen nakazila “Prodaja nepremičnine” in
katere.

S potrdilom o plačani varščini se po-
nudnik izkaže pred začetkom odpiranja po-
nudb. Brez potrdila o plačani varščini,
ponudnik ne more sodelovati na javnem
razpisu.

Predstavnik in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblasti-
lom in registracijo iz katere je razvidno, da
ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
fizične osebe pa z originalnim potrdilom o
slovenskem državljanstvu.

Varščino bomo najboljšemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa vrnili
brezobrestno v 30 dneh po končanem po-
stopku oziroma izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v osmih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino v roku enega meseca, od
dneva podpisa pogodbe. Če zbrani po-
nudnik pogodbe v tem času ne sklene
zgubi pravico do vračila varščine. Varščino
zadržimo in pogodbo razveljavimo tudi, če
v roku enega meseca po podpisu pogod-
be zbrani ponudnik ne poravna celotne
kupnine.

Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
tel. 0608/62-050 vsak dan od 8. do
14. ure.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnine po tem razpisu ogledajo v pe-
tih dneh od objave razpisa. Predhodni
ogled najavite po tel. 0608/62-050 inter-
na 230.

Ponudbe sprejemajo v sprejemni pisarni
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice z dospetjem v roku 15 dni od dne-
va objave.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za prodajo ne-
premičnin” in katere “Dobova”, “Bojsno”,
“Stari zapori” ali “Mladinska ul. 1.”

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zaključenem razpisu v sejni sobi Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
ob 12. uri.

Občina Brežice
Ob-7613

Komisija za oddajanje poslovnih prosto-
rov občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovne stavbe v najem

Oddaja se v najem Vodovodni stolp v
Brežicah, tlorisne površine 30,66 m2 in
funkcionalno zemljišče na parceli št. 730,
k.o. Brežice.

Pogoji najema: najemnik dobi v najem
Vodovodni stolp pod pogojem, da ga upo-
rabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne
stroške izvede vsa potrebna adaptacijska
dela.

Prednost pridobitve najema imajo ponud-
niki:

– ki ponudijo boljše pogoje najema in
večje predplačilo najemnine,

– katerih idejo za adaptacijo in dejav-
nost bo sprejel Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Novo mesto.

Občina  Brežice  si  pridržuje  pravico
do  uporabe  Vodovodnega  stolpa  za
svoje  potrebe,  ki  ne  bodo  moteče  za
najemnika.

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanem prostoru in ostalih pogojih v Od-
delku za gospodarske javne službe in gos-
podarske zadeve Občine Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, soba št. 23, vsak dan od
8. do 14. ure ali po telefonu 0608/62-050
int. 230.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z
oznako “Za javni razpis“ v 15 dneh od
dneva objave na naslov: Občina Brežice -
komisija za oddajnje poslovnih prostorov v
najem, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice.

Ponudbi  je  treba  priložiti  izpisek  iz
sodnega  registra  oziroma  dokazilo  o
strokovni  usposobljenosti  za  opravljanje
dejavnosti  prosilca,  dokazilo  o  finanč-
nem stanju prosilca in potrdilo o stalnem
bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice
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Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 402 Ob-7440
Na podlagi določila 22. člena statuta del-

niške družbe Morer, proizvodnja pisarniških
potrebščin, d.d., z dne 23. 8. 1996 sklicu-
je uprava – direktor delniške družbe

2. sejo skupščine
delniške družbe Morer, proizvodnja

pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 11. 1998, na sede-

žu družbe v Izoli, Cesta v Pregavor 5, s
pričetkom ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev in no-
tarja za sestavo notarskega zapisnika skupš-
čine ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, preštevalci glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika je dolo-
čen notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska
ul. 14.

2. Obravnava letnega poročila in revizij-
skega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se sprejme letno poročilo in revizijsko
poročilo o poslovanju družbe za leto 1997.

3. Predlog o pokrivanju izgube za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se pokrivanje
izgube na podlagi predlaganega sklepa.

4. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta delniške družbe.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skladno s spremembo

statuta delniške družbe se razrešijo trije čla-
ni nadzornega sveta. Svetu delavcev delniš-
ke družbe Morer se predlaga, da skladno s
sprejetimi spremembami statuta delniške
družbe razreši enega izmed svojih članov
nadzornega sveta, zastopnikov zaposlenih
delavcev.

6. Imenovanje revizorja delniške družbe.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo

opravljala revizijo v družbi za leto 1998 se
imenuje predlagana revizorska hiša.

Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za četrtek, 26. 11.

1998 s pričetkom ob 12. uri. Če ob prvem
sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se po-
novno zasedanje skupščine določi za 26.
11. 1998, s pričetkom ob 12.30. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta uro pred urad-
nim začetkom seje skupščine.

Pogoji udeležbe na seji skupščine
Druge seje skupščine delniške družbe

Morer – proizvodnja pisarniških potrebščin,
se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist ka-

terih so delnice delniške družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD), zakoniti
zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s
pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov
iz sodnega registra o zakonitem zastopanju.

Delničarji oziroma zakoniti zastopniki in
pooblaščenci naj svojo udeležbo na seji
skupščine prijavijo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Glasovnice za odločanje na seji skupšči-
ne se bodo delničarjem, zakonitim zastop-
nikom in pooblaščencem začele deliti ob
predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju
delničarja oziroma pisnega pooblastila, uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek seje skupščine.

Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične

osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa firmo in sedež delničarja, ime
in priimek in podpis zakonitega zastopnika
ter ime in priimek pooblaščenca ter overje-
no fotokopijo registracije pooblastitelja pri-
stojnega registrskega sodišča.

Če se daje pooblastilo za mladoletnega
delničarja, mora pooblastilo izpolniti in pod-
pisati zakoniti zastopnik, mati ali oče; v pri-
meru skrbništva je to skrbnik ob predložitvi
pisne privolitve pristojnega Centra za so-
cialno delo.

Gradiva k posameznim točkam dnevne-
ga reda delniške družbe bodo na vpogled
na upravi delniške družbe v Izoli, Cesta v
Pregavor št. 5, od 14. 10. 1998, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

Morer, proizvodnja pisarniških
potrebščin, d.d., Izola

direktor družbe

Št. 452 Ob-7441
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe M club, Tovarna kon-
fekcije, d.d., sklicuje uprava

3. sejo skupščine
družbe M club, d.d., Velenje,

ki bo v petek, 27. 11. 1998 ob 15. uri,
na sedežu družbe v Velenju, Koroška 37/a
in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov in imenuje se no-
tar po predlogu uprave.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1997 z mnenjem pooblaščenega
revizorja ter mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1997 z mnenjem
pooblaščenega revizorja in mnenjem nad-
zornega sveta.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
razporeditvi dobička za poslovno leto 1997.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta delniške družbe M club, Tovarna
konfekcije, d.d., Velenje.

Skupščina potrdi prečiščeno besedilo
statuta delniške družbe.

6. Določitev revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za leto 1998.

7. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 24. 11.
1998.

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti ter podpisa seznama pri-
sotnih delničarjev, zglasijo na mestu zase-
danja skupščine, vsaj pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
sklepala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

M club, d.d., Velenje
uprava

Ob-7445
Na podlagi statuta delniške družbe Kroj,

Izdelovanje tekstilnih izdelkov, d.d., Tržaška
118, Ljubljana, sklicujem

3. skupščino delničarjev,

ki bo dne 24. 11. 1998 ob 14. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Tržaška 118.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Maksa Edelbaherja, za prešte-
valca glasov pa Tanjo Šprohar in Darjo Ple-
še. Na skupščini bo prisoten notar Jože
Rožman.

2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta po predlogu
uprave.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in mnenja revizor-
ja, skupščina sprejme letno poročilo za leto
1997.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se ustvarjeni do-
biček v obdobju 1993-1997, revaloriziran
na dan 31. 12. 1997 v skupni vrednosti
51,270.353,39 SIT, razporedi po predlo-
gu uprave družbe.
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5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

nadzornega sveta, skupščina imenuje za re-
vizorja poslovanja za leto 1998 DR Cilj,
družbo za revizijo, d.o.o., iz Ljubljane.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine

po tem dnevnem redu so na razpolago zain-
teresiranim delničarjem, vsak delavnik od
10. do 13. ure v tajništvu družbe Ljubljana,
Tržaška 118.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
centralni register KDD Ljubljana, dan pred
sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci. Pri-
jave udeležbe na skupščini predložijo naj-
manj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena
pooblastila.

Prijavljeni udeleženci se vsaj eno uro
pred pričetkom skupščine vpišejo v listo
udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 15. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.

Sklicatelj skupščine bo sprejel svoja sta-
lišča k nasprotnim predlogom v roku dese-
tih dni po objavi sklica skupščine in o tem
obvestil delničarje z objavo v časopisu Dnev-
nik.

Kroj, Ljubljana, d.d.
uprava – direktor

Št. 1125/97 Ob-7466
Na podlagi 37. člena statuta družbe Slo-

venija projekt, podjetje za projektiranje,
d.d., Ljubljana, uprava in nadzorni svet druž-
be sklicujeta

2. sejo skupščine
delniške družbe Slovenija projekt, d.d.,

ki bo 24. novembra 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cankarjeva 1.

Predlaga se naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev
skupščine.

2. Izvolitev oziroma imenovanje delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine in verifikacijsko komisijo za prešteva-
nje glasov se izvolijo kandidati po predlogu
uprave. Za notarko se imenuje notarka Du-
šica Berden.

3. Letno poročilo uprave o poslovanju
za leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju za leto 1997.

4. Pokritje izgube iz preteklih let in raz-
poreditev dobička za leto 1997.

4.1. Predlog sklepa: izguba iz preteklih
let se pokrije po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta.

4.2. Predlog sklepa: dobiček za leto
1997 ostane po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta nerazporejen.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu družbe, vsak delav-
nik od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi skli-

ca skupščine podajo družbi morebitne pred-
loge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge sklepov. Predlogi mo-
rajo biti pisni in razumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti za-
stopniki. Na skupščini se morajo izkazati z
osebnim dokumentom, s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali dokazilom o zastopanju
delničarja, najkasneje 15 minut pred pričet-
kom skupščine. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo le delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki so prijavili svojo udeležbo
na skupščini, vključno do 20. novembra
1998 in so od tega datuma vpisani v delni-
ško knjigo.

Ponovna skupščina
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo ponovila eno uro po prvem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepč-
na, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Slovenija projekt, d.d.
uprava in nadzorni svet

Ob-7571
Uprava E.N. HOLDINGa d.d., vabi delni-

čarje na

1. redno skupščino,

ki bo v ponedeljek, 30. 11. 1998 ob
15. uri v prostorih poslovne stavbe Ljublja-
na, Slovenska 58, III.nadstropje – v prosto-
rih komerciale

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Škrk.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
Milana Zdešarja.

Za preštevalca glasov se izvolita: Cvetka
Orelj in Mladen Špende.

2. Informacija o poteku ustanovitve.
Poroča začasni direktor družbe mag.

Florijan Mali.
3. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:

3.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
676,606.000 SIT, se poveča za
235,928.000 SIT, tako da po povečanju
znaša 912,534.000 SIT.

3.2. Povečanje se izvede z izdajo
16.852 navadnih imenskih delnic z lastnost-
mi iz 12. in 13. člena statuta družbe ter
nominalno vrednostjo 14.000 SIT za delni-
co (dalje:delnica ENHOL), torej v skupni
nominalni vrednosti 235,928.000 SIT. Na-
vedene delnice so udeležene na dobičku
družbe od 1. 1. 1998 dalje.

3.3. Prednostna pravica delničarjev
družbe do vpisa in prevzema novih delnic iz
3.2. točke tega sklepa je izključena.

3.4. Delnice iz točke 3.2. se vpišejo in
prevzamejo po ceni 22.706 SIT za eno del-
nico, torej proti vplačilu stvarnih vložkov v
obliki navadnih imenskih delnic izdajatelja
Elektronabava d.d. Slovenska 58, Ljublja-
na, nominiranih na 10.000 SIT za eno del-
nico (dalje: “delnice ELNAB “), pri čemer
vrednost ene delnice ELNAB znaša 22.706
SIT, tako, da vsak od naslednjih vlagateljev
vpiše in prevzame proti vplačilu ene nave-
dene delnice ELNAB eno delnico ELHOL iz
3.2. točke tega sklepa, in sicer v skupni
nominalni vrednosti (dalje “n.v.“) kot sledi:

Arh Leopoldina z vplačilom 15 delnic ELNAB prevzame 15 delnic ENHOL z n.v. 210.000 SIT
Arh Žiga z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Avsec Maja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Bajec Milena z vplačilom 16 delnic ELNAB prevzame 16 delnic ENHOL z n.v. 224.000 SIT
Ban Helenca z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Ban Neda z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Batis Anica z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Batis Gašper z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Batis Meta z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Batis Miha z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Batis Urša z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Begojev Aleksander z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Begojev Ksenija z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Begojev Sonja z vplačilom 125 delnic ELNAB prevzame 125 delnic ENHOL z n.v. 1,750.000 SIT
Beljan Nevenka z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Beljan Rok z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
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Belošević Josip z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Bergant Leopold z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Bertalanič Jožef z vplačilom 60 delnic ELNAB prevzame 60 delnic ENHOL z n.v. 840.000 SIT
Bertalanič Magdalena z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Bevc Miloš z vplačilom 11 delnic ELNAB prevzame 11 delnic ENHOL z n.v. 154.000 SIT
Bibič Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Bizilj Franc z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Bizilj Vida z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Bokal Aleš z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Bokal Lidija z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Bokal Marijana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Bokal Tanja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Božič Bogdan z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Božič David z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Božič Helena z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Božič Jernej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Božič Marta z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Božič Matej z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Božič Miha z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Božič Tatjana z vplačilom 75 delnic ELNAB prevzame 75 delnic ENHOL z n.v. 1,050.000 SIT
Brajkovič Klemen z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Brajkovič Matej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Brajkovič Rok z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Breskvar Miha z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Breskvar Nina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Breskvar Tina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Brežnik Jožefa z vplačilom 80 delnic ELNAB prevzame 80 delnic ENHOL z n.v. 1,120.000 SIT
Centa Marjanca z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Cigoj Jože z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Cigoj Pavla z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Cigoj Primož z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Cuznar Gorazd z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Čepon Drago z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Čepon Eva z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Čepon Matej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Čosić Kristina z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Čosić Miran z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Debevec Eva z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Debevec Jelka Živa z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Demšar Jože z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Demšar Maruša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Dostal Aleš z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Dostal Ana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Dostal Tomaž z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Dostal Žiga z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Drakslar Marija z vplačilom 26 delnic ELNAB prevzame 26 delnic ENHOL z n.v. 364.000 SIT
Dremelj Branka z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Dreven Andrej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Dreven Bojan z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Dreven Ksenija z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Družnik Jože z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Družnik Matej z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Družnik Roza z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Đorem Branko z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Đorem Klaudija z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Erbežnik Jasna z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Erbežnik Mateja z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Erbežnik Miran z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Erbežnik Urša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Erjavec Mojca z vplačilom 7 delnic ELNAB prevzame 7 delnic ENHOL z n.v. 98.000 SIT
Erzar Boštjan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Erzar Janez z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Erzar Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Erzar Peter z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Fakin Cvetko z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Fermišek Vojteh z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Filipič Darja z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Filipič Tina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Flis Leonora z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Flis Marija Ljudmila z vplačilom 80 delnic ELNAB prevzame 80 delnic ENHOL z n.v. 1,120.000 SIT
Fošnarič Sabina z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Fric Kristina z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Furlan Janko z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Furlan Mihael z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Furlan Tina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
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Furman Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Galič Alenka z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Galič Marko z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Gerl Andreja z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Gerl Helena z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Gerl Igor z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Gerl Veronika z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Glad Damjan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Glad Robert z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Glogoški Luka z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Glogoški Minka z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Godeša Jožica z vplačilom 13 delnic ELNAB prevzame 13 delnic ENHOL z n.v. 182.000 SIT
Golja Stanislav z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Golja Aleksander z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Golja Igor z vplačilom 7 delnic ELNAB prevzame 7 delnic ENHOL z n.v. 98.000 SIT
Golja Justina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Golob Doroteja z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Golob Martina z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Golob Terezija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Grčar Lovrić Marko z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Grčar Lovrić Metka z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Grohar Marko z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Grošelj Matjaž z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Grošelj Romana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Grubelnik Marija Nada z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Grum Alan z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Grum Andraž z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Grum Blaž z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Grum Cirila z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Grum Darinka z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Grum Ilonka z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Guštin Bogomil z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Guštin Katarina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Homšak Darinka z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Homšak Janez z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Hostnik Janez z vplačilom 55 delnic ELNAB prevzame 55 delnic ENHOL z n.v. 770.000 SIT
Hostnik Maja z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Hrabar Sebastijan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Hrabar Tamara z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Hren Jožef z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Hribar Miran z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Hribar Pavla z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Hribar Saša z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Hribar Tina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Hrovatin Franc z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Hrovatin Marjetka z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Hvalec Jan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Hvalec Lidija z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Ivanuša Marinka z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Jakl Evelina z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Jakl Ivan z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Jakl Tim z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Jakl Željka z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Jaklič Jurij z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Jaklič Tomaž z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Jere Gregor z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Jere Simon z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kajzer Darja z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Kajzer Tina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kališ Pavla z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Karlin Tomaž z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Karo Stanislav Štefan z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kastelic Hermina z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kastelic Matjež z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Kastelic Metka z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kastelic Nataša z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kastelic Urška z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kaučič Maja z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kerle Ema z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Kerle Pavla z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kerle Gregor z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kerle Mihael z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kerpan Edvard z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kerpan Leontina z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Klavs Stane z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
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Klavs Tomaž z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Klemenčič Antonija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Klemenčič M. Klavdija z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kocjančič Janez z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kočar Okretič Helena z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kočevar Kristina z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kočevar Petra z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Koderman Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Koderman Marko z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Koderman Polonca z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Koderman Tanja z vplačilom 1 delnic ELNAB prevzame 1 delnic ENHOL z n.v. 14.000 SIT
Koderman Vladimir z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Koncilja Irena z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Koncilja Janez z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Koncilja Jožefa z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Koncilja Martina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kopač Ajda z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kopač Jože z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kopač Martin z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kos Angelca z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kos Damjan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kos Dejan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kos Herman z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Kos Jožef z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kos Jurij z vplačilom 11 delnic ELNAB prevzame 11 delnic ENHOL z n.v. 154.000 SIT
Kos Martina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kos Mirko z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kos Robert z vplačilom 3 delnic ELNAB prevzame 3 delnic ENHOL z n.v. 42.000 SIT
Kos Romana z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kos Špela z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kos Tomaž z vplačilom 2 delnic ELNAB prevzame 2 delnic ENHOL z n.v. 28.000 SIT
Kosec Gregor z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kosec Jože z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kosec Katja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kosec Peter z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kosem Marta z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kosem Tomaž z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Košir Helena z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Košorok Nenad z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Košorok Peter z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Košorok Petra z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kovač Blaž z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kovač Grega z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kovač Monika z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Kovač Vanda z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Koželj Barbara z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Koželj Nina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kranjc Kus Nikolaj z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Kranjc Kus Polonca z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Krese Ana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kreuzer France z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kreuzer Jožefa z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kreuzer Kristina z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kreuzer Uroš z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Kržan Alenka z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Kržan Mateja z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kuhar Alojz z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kuhar Jana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kuhar Janez z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kuhar Marko z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kuhar Milena z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Kuhar Romana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kuk Borut z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kuk Janez z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Kuk Sonja z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kulašić Igor z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Kulašić Ivanja Metodija z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Kulašić Niko z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kulašić Saša z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kurat Jožefa z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kurat Žiga z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kus Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kuštrin Vida z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Kuzman Helena z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Kuzmič Dragica z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
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Kuzmič Eva z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kuzmič Miha z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Kuzmič Radko z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Lah Antonija z vplačilom 90 delnic ELNAB prevzame 90 delnic ENHOL z n.v. 1,260.000 SIT
Lah Janez z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Lah Teodor z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Lap Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Lavrenčič Niko z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Lavrič Marjan z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Lavrič Matjaž z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Lavrič Rok z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Lazović Nataša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Lazović Peter z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Lenardič Maša Zia z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Lepičnik Maja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Lepičnik Martin z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Lepičnik Miran z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Likar Igor z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Likar Mateja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Likar Pavla z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Likar Zdravko z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Lipovšek Martina z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Lipovšek Martina z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Ljubič Nevenka z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Loboda Andrej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Loboda Zorica z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Ložar Stanislava z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Lukežič Ana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Lukežič Boris z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Lukežič Luka z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Lukežič Nataša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Lukežič Samuela z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Lukežič Tatjana z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Luznar Frančiška z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Mahnič Nadja z vplačilom 15 delnic ELNAB prevzame 15 delnic ENHOL z n.v. 210.000 SIT
Mali Manca z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Mali Nataša z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Maravič Breda z vplačilom 54 delnic ELNAB prevzame 54 delnic ENHOL z n.v. 756.000 SIT
Markizeti Anton st. z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Markizeti Borut z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Markizeti Mihaela z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Markizeti Nataša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Markoč Teodor z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Markrab Dušan z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Markrab Mateja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Marolt Barbara z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Marolt Jerina z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Marolt Jože z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Marolt Slavka z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Marolt Vesna z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Martinuč Anja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Martinuč Gregor z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Matkovič Andreja Z. z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Matkovič Dejana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Meden Blanka z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Meden Nina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Meden Uroš z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Medveš Alenka z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Medveš Angela z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Medveš Marija z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Medveš Miha z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Medveš Mojca z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Merhar Ida z vplačilom 11 delnic ELNAB prevzame 11 delnic ENHOL z n.v. 154.000 SIT
Merhar Teran Marija A. z vplačilom 11 delnic ELNAB prevzame 11 delnic ENHOL z n.v. 154.000 SIT
Mertelj Pavla z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Mesarič Anja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Mesarič Darinka z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Mesarič Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Mesarič Nada Jasna z vplačilom 55 delnic ELNAB prevzame 55 delnic ENHOL z n.v. 770.000 SIT
Mesarič Tomaž z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Milič Bojana z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Milič Marko z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Milič Petra z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Milić Ljubiša z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Milovanovič Ana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
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Milovanovič Dejan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Milovanovič Marko z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Mišmaš Tone z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Močilnikar Peter z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Mozetič Rudi z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Mulh Tatjana z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Nadvešnik Karmen z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Nadvešnik Marinka z vplačilom 15 delnic ELNAB prevzame 15 delnic ENHOL z n.v. 210.000 SIT
Naglič Matjaž z vplačilom 15 delnic ELNAB prevzame 15 delnic ENHOL z n.v. 210.000 SIT
Novak Anže z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Novak Janez z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Novak Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Novak Tomislav z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Ogrinc Blaž z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Okretič Živa z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Oražem Angela z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Orelj Milorad z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Orelj Vanja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Pal Ana z vplačilom 102 delnic ELNAB prevzame 102 delnic ENHOL z n.v. 1,428.000 SIT
Parkelj Mateja z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Pavlič Bernarda z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Pavlič Darinka z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Pečan Mojca z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Pečar Helga z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Pečar Matej z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Pečnik Martin z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Peklar Alojz z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Peklar Katja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Perko Ajda z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Perko Manca z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Perko Mojca z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Perne Jaka z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Perne Maja z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Perne Peter z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Perne Špela z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Petavs Dejan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Petavs Gabrijela z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Petavs Miha z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Peterlin Terezija z vplačilom 80 delnic ELNAB prevzame 80 delnic ENHOL z n.v. 1,120.000 SIT
Peternel Ljuba z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Pevec Dušanka z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Pinter Maja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Pinter Matej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Pinter Srečko z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Pirc Amalija z vplačilom 26 delnic ELNAB prevzame 26 delnic ENHOL z n.v. 364.000 SIT
Pistor Matej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Plevčak Katarina z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Plevčak Marta z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Plevčak Milivoj z vplačilom 67 delnic ELNAB prevzame 67 delnic ENHOL z n.v. 938.000 SIT
Podpečan Pavla z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Pompe Rihard z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Potokar Adolf z vplačilom 4 delnic ELNAB prevzame 4 delnic ENHOL z n.v. 56.000 SIT
Potokar Alojzija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Potokar Andrej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Potokar Jure z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Potokar Stanislav z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Povše Diana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Povše Jože z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Povše Jože z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Povše Mojca z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Povše Sebastijan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Povše Strniša Nataša z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Premelč Vesna z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Prša Lojze z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Prša Tjaša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Prvinšek Tatjana z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Pšenica Janko z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Pšenica Miha z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Raščan Irena z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Rebernik Dejan z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Rebernik Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Repše Alojz z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Repše Dejan z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Repše Igor z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Repše Ivana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
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Repše Štefanija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Rihtar Helena z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Rijavec Petavs Pavla z vplačilom 135 delnic ELNAB prevzame 135 delnic ENHOL z n.v. 1,890.000 SIT
Rončelj Mateja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Rošič Istok z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Roškar Olga z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Rotar Polona z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Rotar Primož z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Rotar Svjetlana z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Rožič Franc z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Rožič Stanislava z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Rušnov Ivanka z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Rušnov Ivanka z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Rušnov Vesna z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Ružić Antica z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Senica Gal z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Senica Matjaž z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Sever Franc z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Sever Jožefa z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Sever Miroslav z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Sevšek Lea z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Skobe Andrej z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Slabe Marjan z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Slabe Mateja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Slana Sara z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Slejko Vida z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Smrekar Ana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Smrekar Branko z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Smuk Tjaša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Sodec Alenka z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Sodec Ana z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Sodec Ana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Sodec Branko z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Sodec Franc Tony z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Sodec Gregor z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Sodec Ksaverija z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Sodec Vanja z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Solarović Jasna z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Solarović Mara z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Solarović Strahinja S. z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Solarović Živa z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Soršek Darko z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Soršek Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Sotošek Ludvik z vplačilom 50 delnic ELNAB prevzame 50 delnic ENHOL z n.v. 700.000 SIT
Sovinc Frančiška z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Srebotnjak Polonca z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Stary Elizabeta z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Stary Vitomir Aleš z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Stegnar Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Strmljan Viktorija z vplačilom 1288 delnic ELNAB prevzame 1288 delnic ENHOL z n.v. 18,032.000 SIT
Strniša Marjan z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Strojan Stanislava z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Svetlin Karmen z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Svetlin Marija M. z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Šalamon Anton z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Šalamon Klemen z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Šapec Stanka z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Šeme Ivan z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Šercelj Romana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Šerjak Anton z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Šerjak Milena z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Šetina Maja z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Šinko Ana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Šinko Marko z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Škapin Zdenka z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Škerl Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Škof Anton z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Škof Mihaela z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Škofic Petač Majda z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Škrjanec Darija z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Škrjanec Igor z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Škrjanec Ivan z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Škrjanec Jaka z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Škrjanec Jana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Škrjanec Vida Marija z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
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Šmid Ana z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Šmid Mateja z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Šorn Peter z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Šorn Matija z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Šorn Petra z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Špende Magdalena M. z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Špende Marijan z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Špende Matej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Štefančič Nadja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Štih Dušan z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Štih Vida z vplačilom 41 delnic ELNAB prevzame 41 delnic ENHOL z n.v. 574.000 SIT
Štrukelj Pavla z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Štrus Damjan z vplačilom 27 delnic ELNAB prevzame 27 delnic ENHOL z n.v. 378.000 SIT
Štrus Dušan z vplačilom 28 delnic ELNAB prevzame 28 delnic ENHOL z n.v. 392.000 SIT
Šumi Milojka z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Šuštaršič Janez z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Šuštaršič Miha z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Šuštaršič Timaž z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Šveiger Zdravka z vplačilom 80 delnic ELNAB prevzame 80 delnic ENHOL z n.v. 1,120.000 SIT
Tadić Erna z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Tadić Nikola z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Tadić Nina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Terkaj Davida Eva z vplačilom 57 delnic ELNAB prevzame 57 delnic ENHOL z n.v. 798.000 SIT
Terkaj Janez z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Terkaj Matjaž z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Thaler Jožefa z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Thaler Roman z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Thaler Venčeslav z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Tomšič Edvard z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Tomšič Elizabeta z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Tomšič Nina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Toplišek Cvetko z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Trampuš Martin z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Trampuš Mojca z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Trampuš Špela z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Tratnjak Damjan z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Tratnjak Stjepan z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Trobec Boštjan z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Trobec Marko z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Trobec Maruška z vplačilom 80 delnic ELNAB prevzame 80 delnic ENHOL z n.v. 1,120.000 SIT
Udovič Darja z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Udovič Eva z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Udovič Ignac z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Urbančič Katerina z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Urbančič Lucija z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Urh Peter z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Usenik Andrej z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Usenik Marko z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Vehovar Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Vehovar Miha Jure z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Velkavrh Ivana z vplačilom 80 delnic ELNAB prevzame 80 delnic ENHOL z n.v. 1,120.000 SIT
Velkavrh Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Velkavrh Milan z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Vengar Stanislava z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Verlič Janez z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Verlič Robert z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Vertelj Anica z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Vertelj Mateja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Vičič Andreja z vplačilom 11 delnic ELNAB prevzame 11 delnic ENHOL z n.v. 154.000 SIT
Vičič Leopold z vplačilom 11 delnic ELNAB prevzame 11 delnic ENHOL z n.v. 154.000 SIT
Vičič Marija z vplačilom 11 delnic ELNAB prevzame 11 delnic ENHOL z n.v. 154.000 SIT
Vidic Zofija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Vidmar Stanislav z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Vilič Gašper z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Vilič Katja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Vilič Roman z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Virant Alenka z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Virens Luka z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Virens Vačko z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Vrečar Franc z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Vrečar Frančiška z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Vukašinović Daša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Vukčevič Bojan z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Vuksanović Ljudmila z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Vuksanović Miloš z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
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Vuksanović Tanja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Weibl Hrabar Marjeta z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Zadravec Janko z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Zajc Angela z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Zajc Benjamin z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zajc Jože z vplačilom 141 delnic ELNAB prevzame 141 delnic ENHOL z n.v. 1,974.000 SIT
Zajc Neža z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zakrajšek Anton z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zaman Angela z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Zaviršek Danilo z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zaviršek Marjan z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Zaviršek Saša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Završnik Anja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Završnik Emiljan z vplačilom 43 delnic ELNAB prevzame 43 delnic ENHOL z n.v. 602.000 SIT
Završnik Rudolf z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Završnik Vanda z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Završnik Vesna z vplačilom 32 delnic ELNAB prevzame 32 delnic ENHOL z n.v. 448.000 SIT
Završnik Vida z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Zdešar Ana z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zdešar Frančiška z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Zdešar Janez z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Zdešar Maja z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Zorič Ines z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zorič Irena z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zorič Marija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Zorič Silva z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Zupan Cecilija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Zupan Dragica z vplačilom 25 delnic ELNAB prevzame 25 delnic ENHOL z n.v. 350.000 SIT
Zupan Gregor z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zupan Janko z vplačilom 30 delnic ELNAB prevzame 30 delnic ENHOL z n.v. 420.000 SIT
Zupan Pavla z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Zupan Tatjana z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Zupan Urša z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zupančič Tončica z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Zupančič Aleksander z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zupančič Branko z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Zupančič Gašper z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zupančič Matej z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Zupančič Žiga z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Žagar Katja z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Žagar Karmen z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Žen Antonija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Žibret Nina z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Žitnik Barbara z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT
Žnidar Anton z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Žnidar Cecilija z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Žumer Marijan z vplačilom 50 delnic ELNAB prevzame 50 delnic ENHOL z n.v. 700.000 SIT
Žvab Adalbert z vplačilom 35 delnic ELNAB prevzame 35 delnic ENHOL z n.v. 490.000 SIT
Žvab Grega z vplačilom 10 delnic ELNAB prevzame 10 delnic ENHOL z n.v. 140.000 SIT
Žvab Leopolda z vplačilom 40 delnic ELNAB prevzame 40 delnic ENHOL z n.v. 560.000 SIT
Žvab Petra z vplačilom 20 delnic ELNAB prevzame 20 delnic ENHOL z n.v. 280.000 SIT

3.5. Uprava je za izdajo in prevzem del-
nic iz naslova povečanja osnovnega kapita-
la predlagala, da emisijski znesek za delni-
co ENHOL znaša 22.706 SIT.

3.6. Uprava je izdelala pisno poročilo o
razlogu za izključitev prednostne pravice
delničarjev za odkup delnic iz 3.2. točke
tega sklepa. Poročilo je na razpolago delni-
čarjem za vpogled na sedežu družbe od
vključno 26. 10. 1998. dalje, na Slovenski
58/IV nadstropje, soba 405, vsak delavnik
med 12. in 14. uro.

Uprava v poročilu navaja, da je predlaga-
la izključitev prednostne pravice, ker so na-
vedene stvarne vložke za celotno poveča-
nje osnovnega kapitala zagotovili obstoječi
delničarji še pred sprejetjem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala. Emisijsko vred-
nost 22.706 SIT za delnico je uprava pred-
lagala, ker se delnice vplačujejo z vplačilom
delnic ELNAB razmerju ena delnica ELNAB

za eno delnico ENHOL, navedena vrednost
pa predstavlja knjigovodsko vrednost delnic
ELNAB.

4. Sprememba statuta družbe: začasna
uprava in začasni nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:

4.1. Spremenita se 8. in 9. člena statu-
ta, doda se novi tretji odstavek 10. člena in
novi 30. člen statuta, z vsebino iz predloga
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

4.2.Upoštevaje spremembe in dopolni-
tve iz 4.1. točke, skupščina določa čistopis
statuta družbe v besedilu iz priloženega
predloga začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe

Z iztekom dne 30. 11. 1998, na katere-
ga je sklicana skupščina, preneha mandat
članom začasnega nadzornega sveta. Zato

začasni nadzorni svet predlaga, da skupšči-
na sprejme naslednji sklep.

V nadzorni svet se izvolijo: Andrej Mesa-
rič, Anica Povše, Andreja Martinuč.

Mandat navedenih članov traja od vključ-
no 30. 11. 1998 do vključno 30. 11. 2002.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo ustrezno javno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo, in njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

O sklepih pod točkami 1. in 5. dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih gla-
sov, o sklepih pod točkama 3. in 4. dnevne-
ga reda pa z večino najmanj treh četrtin pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
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Predlog sprememb statuta, čistopisa sta-
tuta in poročila uprave o razlogih za popol-
no izključitev prednostne pravice z utemelji-
tvijo emisijskega zneska delnice je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od vključno dne 26. 10. 1998 do
30. 11. 1998 v tajništvu glavnega direktorja
v Ljubljani, Slovenska 58/IV. nadstropje –
soba 405, vsak delovni dan med 12. in
14. uro.

E. N. Holding, d.d.
uprava

Št. 3750 Ob-7623
Na podlagi 18. in 19. člena Statuta SKB

banke, d.d., sklicuje uprava banke

7. skupščino
SKB banke d.d.,

ki bo v torek, dne 24. novembra 1998
ob 12.30, v kinodvorani Union, Nazorjeva 2
v Ljubljani.

Uprava banke predlaga za sejo skupšči-
ne banke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine (predsednika skupšči-
ne in verifikacijsko komisijo).

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje organe skupščine:

– predsednik skupščine: Drago Pleško,
– verifikacijska komisija: Boža Hren,

predsednica, Igor Šteblaj, član.
2. Govor predsednika uprave banke o

poslovanju SKB banke, d.d., v 9 mesecih
leta 1998 s predlogom sklepa o prestruktu-
riranju dobička banke za leto 1997.

Predlog sklepa:
1. Skupščina banke sprejema infor-

macijo o poslovanju banke v 9 mesecih leta
1998.

2. Skupščina banke sprejema pred-
log uprave banke z mnenjem nadzornega
sveta, da se nerazporejeni dobiček banke
za leto 1997 v znesku 1.581 mio tolarjev in
revalorizacijski popravek nerazporejenega
dobička v znesku 100 mio tolarjev razpore-
di v splošne rezervacije banke.

3. Poročilo uprav SKB banke, d.d. in
UBK banke, d.d., o pripojitvi UBK banke,
d.d., k SKB banki, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke je se-
znanjena s poročilom uprav SKB banke,
d.d. in UBK banke, d.d., o pripojitvi UBK
banke, d.d., k SKB banki, d.d.

4. Poročilo pooblaščenega revizorja Pri-
cewaterhouse Coopers Ljubljana, d.d., o
reviziji pogodbe o pripojitvi, sklenjeni med
SKB banko, d.d. in UBK banko, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke je sez-
nanjena s poročilom pooblaščenega revi-
zorja Pricewaterhouse Coopers Ljubljana,
d.d., o reviziji pogodbe o pripojitvi, sklenje-
ni med SKB banko, d.d. in UBK banko, d.d.

5. Predlog pogodbe o pripojitvi in uskla-
ditvi medsebojnih pravic in obveznosti med
SKB banko, d.d. in UBK banko, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke spre-
jema sklep o pripojitvi UBK banke, d.d., k
SKB banki, d.d. in potrditvi pogodbe o pri-
pojitvi UBK banke, d.d., kot prevzete druž-
be k SKB banki, d.d., kot prevzemni družbi.

6. Predlog pogojnega povečanja osnov-
nega kapitala SKB banke, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke spreje-
ma povečanje osnovnega kapitala SKB ban-

ke, d.d. za 108 mio SIT pod pogojem, da
bodo imetniki zamenljivih obveznic UBK ban-
ke, d.d., zamenjali obveznice za delnice. Če
bodo imetniki zamenljivih obveznic uresničili
pravico do zamenjave, se izda za vsako za-
menljivo obveznico UBK banke, d.d., v nomi-
nalni vrednosti tolarske protivrednosti 75.000
DEM 1.350 prednostnih participativnih delnic
na prinosnika z nominalo 1.000 SIT brez pra-
vice upravljanja in s prednostjo pri izplačilu
dividende v višini 12% od nominalne vrednosti
delnice SKB banke, d.d., upoštevajoč me-
njalno razmerje, kot je bilo dogovorjeno v po-
godbi o pripojitvi za zamenjavo UBK delnic za
SKB delnice. Razlika do polne vrednosti del-
nic se bo izplačevala v denarju.

Skupščina banke pooblašča nadzorni
svet SKB banke, da v  skladu z izvedbo
pogojnega povečanja osnovnega kapitala
oblikuje čistopis statuta SKB banke, d.d., v
notarski obliki.

7. Predlog poslovnika o delu skupščine
SKB banke, d.d.

Predlog sklepa: Skupščina banke spre-
jema poslovnik o delu Skupščine SKB ban-
ke, d.d.

Udeležba na skupščini banke
1. Skupščine banke se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2.  Pravico do udeležbe na skupščini

banke in glasovalno pravico lahko uresniču-
jejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo SKB banke, d.d., ki jo vodi KDD v
Ljubljani in prijavijo svojo udeležbo na skupš-
čini banke 3 dni pred sejo.

3. Delničarji banke oziroma njihovi poob-
laščenci prijavijo svojo udeležbo:

– osebno na sedežu banke VI. nadstr.,
soba 605, Ajdovščina 4, Ljubljana;

– po faksu 061/132-91-22, s pripisom
“za skupščino banke”;

– po elektronski pošti: Igor.Steblaj-
@SKB.SI, s pripisom “za skupščino banke”;

– ali pisno s priporočeno pošiljko s pripi-
som “za skupščino banke” najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Zadnji dan za oddajo prijave je sobota,
21. 11. 1998.

4. Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku banke na prijavnem me-
stu (preddverje kinodvorane Union). S pod-
pisom na seznamu prijavljenih delničarjev po-
trdi delničar oziroma pooblaščenec svojo pri-
sotnost na skupščini banke ter prevzame gla-
sovalne lističe. Za udeležbo na skupščini
banke se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščen-
ci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Gradiva za skupščino banke so na vpo-
gled vsak delovni dan v sekretariatu banke,
soba 605/VI, Ajdovščina 4 v Ljubljani, med
10. in 12. uro, od ponedeljka, 26. 10. 1998
dalje. Od 16. 11. 1998 dalje lahko na is-
tem mestu delničarji prevzamejo kompletno
gradivo za sejo skupščine banke.

Ponovno zasedanje skupščine
Če ob napovedani uri skupščina banke

ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
13. uri. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

SKB banka, d.d.
predsednik uprave

Št. 88/98 Ob-7573
Uprava UBK banke, d.d., Ljubljana,

Bančna skupina SKB, Tržaška 116, Ljublja-
na, na podlagi statuta banke sklicuje

10. sejo skupščine banke

dne 24. 11. 1998 ob 10. uri, v veliki
dvorani na Trgu Mladinskih delovnih brigad
7 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev pogojev za zasedanje

skupščine.
Predlogi sklepov:

1. Skupščina ugotavlja:
– da je na zasedanju prisoten notar

za sestavo notarskega zapisnika skupščine,
– da je bil sklic skupščine objavljen v

Uradnem listu RS dne 23. 10. 1998,
– da so bili imenski delničarji obveš-

čeni o sklicu skupščine,
– da je bilo delničarjem na vpogled

celotno gradivo za sejo skupščine, ki ga
sestavljajo:

– pogodba o pripojitvi (notarsko
overjena),

– letni obračuni in poročila o stanju
UBK banke in SKB banke za leto 1995,
1996, 1997,

– poročilo uprave UBK banke in
uprave SKB banke,

– revizijsko poročilo pooblaščene-
ga skupnega pripojitvenega revizorja Price-
WaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana,

– sklep Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani, št. R 14948/98, o imenovanju pripoji-
tvenega revizorja,

– sklep uprave UBK banke o ime-
novanju zastopnika za prejem delnic SKB
banke, potrebnih za menjavo za delnice
UBK banke in denarnih vplačil,

– sklep uprave banke o načinu gla-
sovanja na skupščini.

2. Skupščina ugotavlja, da:
– je na zasedanju zastopanega več

kot 15% osnovnega kapitala banke in je
skupščina sklepčna;

– je za veljavnost skupščinskega skle-
pa po 2. točki dnevnega reda potrebna ve-
čina najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.

2. Pripojitev UBK banke, d.d., Ljubljana,
bančna skupina SKB, k SKB banki, d.d.

Predlogi sklepov:
1. Na predlog uprave UBK banke in

nadzornega sveta UBK banke ter na podla-
gi pogodbe o pripojitvi z dne 21. 10. 1998,
letnih obračunov in poročil o stanju UBK
banke ter SKB banke v letih 1995, 1996 in
1997, skupnega poročila uprave UBK ban-
ke in uprave SKB banke ter poročila poob-
laščenega skupnega pripojitvenega revizor-
ja PriceWaterhouseCoopers, d.d., Ljublja-
na, imenovanega s strani Okrožnega sodiš-
ča v Ljubljani, št. R 14948/98. Skupščina
banke sprejema odločitev, da se UBK ban-
ka, d.d., Ljubljana, bančna skupina SKB
pripoji k SKB banki, d.d., Ljubljana in potr-
juje pogodbo o pripojitvi z dne 21. 10.
1998.

Gradivo za skupščino bo na vpogled od
26. 10. 1998, in sicer v sekretariatu UBK
banke na Tržaški 116 v Ljubljani in na sede-
žih poslovnih enot UBK banke v Murski So-
boti, Slovenska 25 in Šmarju pri Jelšah,
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Šmarje pri Jelšah 111, in sicer vsak delov-
nik od 10. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine banke se lahko udeležijo del-

ničarji, če so vpisani v delniško knjigo UBK
banke najmanj 5 delovnih dni pred zaseda-
njem skupščine in prijavijo svojo udeležbo
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
prijavijo svojo udeležbo:

– pisno s priporočeno pošto z oznako
“za skupščino banke”,

– po faksu 061/273-082, z oznako “za
skupščino banke” ali

– osebno na sedežu banke pri vodji se-
kretariata banke.

Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini neposredno (osebno oziroma po
registriranem zastopniku pravne osebe) ozi-
roma po pooblaščencu.

Delničar oziroma pooblaščenec delni-
čarja se na dan skupščine od 9.30 dalje na
prijavnem mestu (preddverje velike dvorane
na Trgu mladinskih delovnih brigad 7 v Ljub-
ljani):

– izkaže z identifikacijskim dokumentom
(osebni identifikacijski dokument in izpis iz
sodnega registra za zastopnike pravne ose-
be) in pisnim pooblastilom (če je delničar za
udeležbo na skupščini pooblastil pooblaš-
čenca),

– podpiše na seznam prijavljenih delni-
čarjev,

– prevzame glasovnice za glasovanje na
skupščini.

Kolikor skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
na istem kraju, ob 11. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

UBK banka, d.d.
uprava banke

Št. 5273/98 Ob-7576
Na podlagi točke B. sedmega poglavja

statuta delniške družbe SGP Kograd –
IGEM Dravograd, d.d. in v skladu z določ-
bami zakona o gospodarskih družbah skli-
cujem

1. sejo skupščine
delniške družbe SGP Kograd – IGEM

Dravograd, d.d.,
ki bo v četrtek, 26. novembra 1998, v

sejni sobi na sedežu družbe, s pričetkom
ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevenka
Grgić in verifikacijska komisija v sestavi Ne-
va Jezernik kot predsednica in Meta Vajs
ter Darja Remic kot preštevalki glasov. Seji
bo prisostvovala vabljena notarka Sonja
Kralj.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem na znanje poro-
čila o poteku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme po-
ročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem na znanje infor-
macije o rezultatih poslovanja družbe za ob-
dobje od 1993 do 1996.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
informacija o rezultatih poslovanja družbe
za obdobje od 1993 do 1996.

5. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, se sprejme revidirano let-
no poročilo družbe za leto 1997.

6. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za obdobje 1993–1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
revaloriziran dobiček za obdobje 1993–
1996, ki na dan 31. 12. 1997 znaša
97,020.868,76 SIT, razporedi v višini
71,250.000 SIT za dividende in se delni-
čarjem izplača do konca leta 1998. Del
dobička se v višini 3,750.000 SIT nameni
za nagrado upravi, preostanek dobička v
višini 22,020.868,76 SIT pa ostane neraz-
porejen.

7. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da os-
tane dobiček iz leta 1997 v višini
91,970.751,76 SIT nerazporejen.

8. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe, določene v predlogu sklepov št.
8.1–8.14.

9. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1998 imenuje Prelog
& Simam Revizija in drugi, k.d., Osojnikova
cesta 3, 2250 Ptuj.

10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.

Predlog sklepa št. 10.1: skupščina v
skladu z določili točke G. akta o lastnin-
skem preoblikovanju SGP Kograd – Podjet-
je IGEM Dravograd, d.o.o., razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 10.2: skupščina je
sklenila, da se v skladu z določili točke Č.
šestega poglavja statuta družbe za člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
izvolita:

1. Božo Štor, dipl. ek.,
2. Rudolf Rajzer, dipl. ek.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta – predstavnikom delavcev, ki ga
je izvolil svet delavcev.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT neto
za člane nadzornega sveta in 40.000 SIT
neto za predsednika nadzornega sveta s
tem, da se revalorizira z rastjo drobnopro-
dajnih cen.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine, v tajništvu uprave družbe pri Nevi Je-
zernik, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dra-
vogradu.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev, potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so o njih pra-
vočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo začasni upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Šentjanžu pri Dravogradu,
Selovec 83, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

SGP Kograd – IGEM Dravograd, d.d.
začasna uprava

direktor

Št. 956/98 Ob-7577
Na podlagi 7.5 točke statuta delniške

družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika, 1360
Vrhnika, Tržaška cesta 31, v skladu z do-
ločbo 283. člena zakona o gospodarskih
družbah, začasna uprava družbe sklicuje

1. skupščino
družbe IUV, d.d.,

ki bo 27. novembra 1998 ob 12. uri, na
sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška c. 31, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih organov skupš-
čine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina za predsednico imenuje Danico
Klemenc, za preštevalca glasov pa Barbaro
Rot-Bezek in Andreja Seliger. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Albina Kra-
šovec.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovnik o delu skupš-
čine v predlaganem besedilu.
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4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta skupščina za revidiranje
računovodskih izkazov družbe za leto 1997
imenuje revizijsko družbo AB-REV, d.o.o.,
iz Nove Gorice, za revidiranje računovod-
skih izkazov za leto 1998 pa revizijsko druž-
bo RFR – Ernest & Young, d.o.o., iz Ljublja-
ne.

6. Seznanitev s poslovanjem družbe v
obdobju od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1996
ter sprejem letnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave ter ob pozitivnem mnenju začasne-
ga nadzornega sveta skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1997.

Odločanje o delitvi dobička za leto 1994,
1995 in 1997 in pokrivanje izgube za leto
1993 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o delitvi dobička in pokrivanju izgube v na-
slednjem besedilu:

Izguba iz leta 1993 znaša skupaj z reva-
lorizacijo 251,230.866,80 SIT in se pokri-
va iz dela dobička za leto 1994 v višini
izgube in revalorizacije.

Dobiček iz leta 1994 znaša skupaj z re-
valorizacijo 335,334.542,70 SIT in se po-
rabi za pokrivanje izgube iz leta 1993 in
dela izgube iz leta 1996.

Dobiček iz leta 1995 znaša skupaj z re-
valorizacijo 33,020.595,70 SIT in se pora-
bi za pokrivanje dela izgube iz leta 1996.

Izguba iz leta 1996 znaša skupaj z reva-
lorizacijo 384,306.081 SIT in se pokriva iz
dela dobička za leto 1994 in dobička leta
1995 in leta 1997.

Dobiček iz leta 1997 znaša
30,732.097,30 SIT in se porabi za pokriva-
nje izgube iz leta 1996.

Ostala nepokrita izguba iz leta 1996 se v
višini 192,720.165,50 SIT pokrije iz reva-
loriziranih rezerv družbe, razlika v višini
43,729.446 SIT pa ostane nekrita izguba.

V obdobju 1993–1997 ostane skupaj
43,729.446,60 SIT nepokrite izgube.

8. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme spremembe in dopolnitve statuta v
predlaganem besedilu.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razreši člane začasne-
ga nadzornega sveta in se za člane nadzor-
nega sveta za obdobje štirih let izvolijo:

– dr. Liselotte Kliment,
– Jernej Kralj,
– Pavel Mrak.
Skupščina se seznani z informacijo, da

so s strani sveta delavcev za člane nadzor-
nega sveta izvoljeni:

– dr. Franci Križanič,
– Branka Novak,
– Dušan de Gleria.
10. Obravnava in sprejem sklepa o do-

ločitvi sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta določi sejnina v
naslednji višini:

– predsedniku nadzornega sveta pripa-
da sejnina v neto znesku 30.000 SIT,

– ostalim članom nadzornega sveta pri-
pada sejnina v neto znesku 20.000 SIT.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe na Vrhniki, Tr-
žaška c. 31, v tajništvu uprave družbe, vsak
delovnik od 10. do 12. ure, od dneva obja-
ve tega sklica dalje, do dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge z obraz-

ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo za-
časni upravi v sedmih dneh od dneva obja-
ve tega sklica.

Udeležba in glasovalna pravica
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi po stanju na dan zasedanja
skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.

Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da vsaj eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prosto-
ru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z
osebno izkaznico ali drugim ustreznim iden-
tifikacijskim dokumentom prevzamejo gla-
sovalne lističe.

Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisot-

nost več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine z istim dnev-
nim redom istega dne ob 13. uri, na istem
mestu. Na ponovljenem zasedanju bo skupš-
čina družbe veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

IUV, d.d.
začasna uprava

Ob-7578
Na podlagi 24. člena statuta delniške

družbe Kompas IngPOS, uprava sklicuje

8. redno sejo skupščine družbe,

ki bo 25. 11. 1998 ob 12. uri, na sede-
žu družbe, Tržaška 37 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva overovatelja.
Seji bo prisostvovala povabljena notar-

ka.
2. Sprejem poročila o poslovanju v letu

1997, z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme poslovno po-
ročilo za leto 1997.

3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se dobiček v višini
7,200.000 SIT deli kot sledi:

– 3,594.000 SIT za dividende,
– 1,588.000 SIT za investicije,
– 605.000 SIT za nagrado upravi po po-

godbi o poslovodstvu,
– 1,413.000 SIT upravi za stimulacijo

zaposlenih.
Dobiček se izplača v roku 30 dni po

skupščini.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta družbe, v besedilu
predloga sprememb in dopolnitev statuta
družbe in predloga čistopisa statuta z dne
14. 10. 1998.

5. Volitve novega člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta izvoli
inž. Dušan Vukadin.

6. Informacija o poslovanju v letu 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme informacija o
poslovanju za leto 1998.

Gradivo za sejo skupščine je od sklica
dalje na vpogled na sedežu podjetja Kom-
pas IngPOS, d.d., Tržaška 37, 1000 Ljub-
ljana, vsak delovnik od 8. do 15. ure, razen
tega se vsem delničarjem to vabilo skupaj s
predlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe in predlogom čistopisa statuta poš-
lje na njihov naslov.

Kompas IngPOS, d.d.
direktor

 Ob-7574
Na podlagi 14. člena statuta delniške

družbe Optima Leasing d.d., Dunajska 22,
Ljubljana in 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah uprava sklicuje

sedmo skupščino
delničarjev Optima leasing d.d.,

Ljubljana
ki bo v četrtek 3 . decembra 1998 ob

17. uri v Gostišču pri Poku, Podpeška ce-
sta 1-3, Brezovica pri Ljubljani.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih organov skupščine

in sicer: predsednika skupščine in prešte-
valca glasov.

Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
Predlog sklepa: volijo se predlagani de-

lovni organi.
2. Poslovno poročilo 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1997 po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

3. Razporeditev rezultatov za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme deli-

tev čistega dobička po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorske hiše za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo se
imenuje Constantia d.o.o.

5. Plan za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme plan

za leto 1998 v predloženem besedilu, ki bo
priloga zapisnika.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be Dunajska 22, Ljubljana, od 19. 10. 1998
dalje od 9. do 15. ure pri Ireni Rant Avgu-
štin.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji z delnicami, ki imajo glasoval-
no pravico oziroma njihovi pooblaščenci in
so vpisani v delniško knjigo na dan zaseda-
nja skupščine.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne ob
18. uri v istih prostorih.

Optima leasing d.d.
direktor

Ob-7579
Na podlagi zahteve družbe za upravlja-

nje Triglav in 284. člena zakona o gospo-
darskih družbah ter 28. člena statuta del-
niške družbe Exoterm, sklicujem

2. skupščino
delniške družbe Exoterm, kemična

tovarna Kranj, d.d.,
ki bo 26. 11. 1998 ob 13. uri v prosto-

rih družbe Exoterm Kranj, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Tadej Počivavšek, za pre-
števalca glasov se imenujeta Renata Ah-
čin-Kne in Bojan Veber, seji prisostvuje no-
tar Vojko Pintar.

2. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremenita se 20. in

21. člen statuta družbe, tako da glasita:
20. člen
Nadzorni svet šteje pet članov.
Vsi člani nadzornega sveta imajo enake

pravice in dolžnosti, če s tem statutom ni
drugače določeno.

21. člen
Tri člane nadzornega sveta imenuje

skupščina delničarjev z navadno večino nav-
zočih delničarjev, dva člana pa določi svet
delavcev družbe in o tem obvesti skupšči-
no.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo štirih let in so po preteku lahko ponov-
no imenovani.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli
predsednika in njegovega namestnika.
Predsednik je vedno iz vrst predstavnikov
kapitala. Predsednik sklicuje in vodi seje
nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavlja-
ti voljo in objavljati odločitve nadzornega
sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa
družbo proti članu uprave in nadzorni svet
nasproti organom družbe in trejim osebam,
če v vsakem konkretnem primeru ni druga-
če določeno.

3. Odpoklic dosedanjih članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: odpokličeta se doseda-
nja člana nadzornega sveta, ki zastopata
predstavnike kapitala: mag. Mitre Kolišev-
ski in Rudolf Capuder, dipl. ek.

4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za nova člana nadzorne-
ga sveta, ki zastopata predstavnike kapitala
se imenujejo: Žiga Jelenec, Tomaž Lahaj-
nar, Nataša Jurišič, predstavnika zaposle-
nih.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Delničarje naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi pisno, najkasneje pa tri dni pred iz-
vedbo skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 23. 11. 1998 vpisani v delniško knjigo
družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od
26. 10. 1998 do 23. 11. 1998, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be, in sicer v roku sedmih dni od dnevne
objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri in na istem mestu in
z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Exoterm Kranj, d.d.,
uprava družbe – direktor

Ob-7580
Na podlagi določila 36. in 37. člena sta-

tuta Alchrom, d.d., Ruše, sklicuje nadzorni
svet družbe

5. skupščino
družbe Alchrom, d.d.,

ki bo dne 27. 11. 1998 v novem obratu
Jugova 5, Ruše, ob 14. uri.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se:
a) predlagani predsednik skupščine Zvo-

nimir Šeško,
b) predlagana verifikacijska komisija –

Magda Colnar in Irena Bombak,
c) predlagani notar Stanislav Bohinc.
3. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be z dokapitalizacijo tujega partnerja (delni-
čarja) firme Thies G.m.b.H Coesfeld ZRN.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki je doslej znašal 139,620.000 SIT, se
poveča za 23,430.000 SIT torej na
163,050.000 SIT.

Za osnovni kapital v višini 23,430.000
SIT bo družba izdala 2.343 navadnih imen-
skih delnic razreda G druge izdaje z nomi-
nalno vrednostjo 10.000 SIT.

Z vplačilom denarnega vložka v višini
23,430.000 SIT in ga do te višine tudi prev-
zame dosedanji delničar firma Thies
G.m.b.H Coesfeld ZRN, ki ga v celoti vpla-
ča v 60 dneh na račun družbe. Za ta vložek
pa plača 550.000 DEM v tolarski protivred-
nosti na dan plačila.

Prednostna pravica preostalih delničar-
jev, za pravico do nakupa novih delnic, se v
celoti izključi.

4. Sprememba in dopolnitev 3. člena
statuta Alchrom, d.d., Ruše – osnovni kapi-
tal.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa.

Predlog sklepa: v 3. členu statuta Alc-
hrom, d.d., se spremeni osnovni kapital
družbe od 139,620.000 SIT na
163,050.000 SIT.

Pri delitvi kapitala se doda nova alinea,
ki se glasi: 2.343 navadnih delnic razreda
G druge izdaje.

5. Vprašanja in pobude delničarjev
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničar lahko pooblasti tretjo osebo, če

jo pooblasti s pismenim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe. Pooblastilo mo-
ra overiti notar.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe v Rušah, Maribor-
ska c. 5, vsako sredo od 10. do 12. ure.

Alchrom, d.d.,
predsednik nadzornega sveta

Ob-7581
Začasna uprava družbe na podlagi 21.

člena statuta delniške družbe CP Koper,
d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje

1. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje

Koper, družbe za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Ulica 15. maja

14, Koper,
ki bo dne 26. 11. 1998 ob 13. uri v

veliki sejni dvorani Banke Koper, d.d., v
Kopru, Pristaniška ulica 14, 6. nadstropje
in skupaj z začasnim nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se za ob-
dobje določeno s statutom izvoli odvetnik
Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska 18,

– za preštevalca glasov se imenujeta Ne-
venka Zakrajšek in Renco Hrvatin, oba iz
Cestnega podjetja Koper, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska
14.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

3. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja v predlože-
nem besedilu.

4. Seznanitev z revidiranim poročilom za
obdobje od leta 1993–1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta začasna uprava predlaga na-
slednji sklep: skupščina se seznani z revidi-
ranim poročilom za obdobje od leta 1993–
1996 v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1997 in planu razvo-
ja Cestnega podjetja Koper.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta začasna uprava predlaga na-
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slednji sklep: sprejme se revidirano letno
poročilo za leto 1997 in plan razvoja Cest-
nega podjetja Koper v predloženem bese-
dilu.

6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi rezultatov poslovanja v obdobju od
1993–1997.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta začasna uprava predlaga na-
slednji sklep: sprejme se predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta o
ugotovitvi in razporeditvi rezultatov poslova-
nja v obdobju od 1993–1997.

Prenesena izguba iz preteklih let z reva-
lorizacijskim popravkom na dan 31. 12.
1997 znaša 354,320.344 SIT.

Preneseni dobiček iz preteklih let z reva-
lorizacijskim popravkom na dan 31. 12.
1997 znaša 31,973.854,04 SIT.

Dobiček leta 1997 znaša
101,661.951,64 SIT.

Prenesena izguba iz preteklih let z reva-
lorizacijskim popravkom v višini
354,320.344 SIT na dan 31. 12. 1997 se
pokriva v breme drugih rezerv in revaloriza-
cijskega popravka drugih rezerv družbe.
Prenesen dobiček iz preteklih let z revalori-
zacijskim popravkom v višini
31,973.854,04 SIT na dan 31. 12. 1997
se razporedi v zakonske rezerve.

Dobiček leta 1997 v višini
101,661.951,64 SIT na dan 31. 12. 1997
se v znesku 49,940.062,66 SIT razporedi
v zakonske rezerve, ostanek dobička v zne-
sku 51,721.888,98 SIT ostane nerazpore-
jen.

Razporeditev rezultatov se opravi na dan
1. 1. 1998.

7. Obravnava spremembe statuta druž-
be.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe v predloženem besedilu.

8. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za poslovni leti 1998
ter 1999 se imenuje družba Audit, Družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Lendavska
18, Murska Sobota.

9. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta – predstavniko-
ma delavcev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta – predstavnike delničarev se za dobo
4 let imenujejo člani v skladu s predlogom.

Skupščina se seznani z imenovanjem
članov nadzornega sveta – predstavnikoma
delavcev.

10. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so za svoje delo upravičeni do sejnine. Pred-
sedniku pripada sejnina v višini 400 DEM
neto, članom pa v višini 300 DEM neto, vse
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Poleg tega
pripada članom nadzornega sveta za ude-
ležbo na seji tudi povračilo potnih in drugih
razumnih stroškov.

Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov in predlagano
spremembo statuta je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Cestno podjetje Ko-
per, d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje
cest, Ulica 15. Maja 14, Koper, v tajništvu

družbe, vsak delovni dan med 11. in 13.
uro, od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:
skupščine se lahko udeležijo in na njej od-
ločajo delničarji, ki so vpisani v delniški knji-
gi družbe na dan 16. 11. 1998 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih ude-
leženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvo-
rano. Pooblastilo za zastopanje na skupšči-
ni mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni in uresničevanje glasovalnih pravic napo-
vedati začasni upravi s priporočenim pi-
smom, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Pooblaščenci morajo v istem roku posla-
ti tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine: skupščina je
sklepčna, če bo ob sklicu prisotnih več kot
50% vseh glasov. Če skupščina ob prvem
sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje z istim dnevnim redom istega dne ob
14. uri na mestu prvega sklica. Na ponov-
ljenem sklicu bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.

Cestno podjetje Koper, d.d.,
začasna uprava

Ob-7582
Na podlagi 12. in 13. člena statuta del-

niške družbe Safe Invest, zavarovalniško po-
sredovanje, d.d., Gosposvetska c. 84, Ma-
ribor ter v skladu z določili zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94) uprava družbe sklicuje

9. redno skupščino delniške družbe
Safe Invest, zavarovalniško

posredovanje, d.d., Gosposvetska c.
84, Maribor

Skupščina delniške družbe bo dne
24. 11. 1998 ob 11. uri na sedežu družbe
na Gosposvetski c. 84, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala, potrditev
dnevnega reda, izvolitev predsedujočega
skupščine in imenovanje notarja ter tolmača
za nemški jezik.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Potrdi se predlagani dnevni red.
Izvoli se predlagani predsednik skupščine.

Potrdi se predlagani notar in tolmač za
nemški jezik.

2. Sprejem letnega poslovnega in finanč-
nega poročila uprave družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poslovno in finančno poročilo uprave za
leto 1997 v podloženem besedilu.

3. Sprejem revizijskega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
zijsko poročilo za leto 1997 revizijske druž-
be Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

4. Informacija o poslovanju od 1. do 8. v
letu 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in-
formacijo o poslovnih rezultatih od 1. do 8.
1998 v predloženem besedilu.

5. Soglasje za izvedbo kapitalskih spre-
memb v poslovnem sistemu Safe Invest.

Predlog sklepa: skupščina soglaša z
izvedbo kapitalskih sprememb v poslovnem
sistemu Safe Invest v predloženem besedi-
lu.

6. Nagrada za upravo v obliki udeležbe
na dobičku za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log za izplačilo nagrade upravi v obliki ude-
ležbe pri dobičku za leto 1998 v predlože-
nem besedilu.

7. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1998 se imenuje
neodvisna revizijska hiša Coopers &
Lybrand.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Gosposvetska c. 84, Maribor, vsak delovni
dan od 13. do 16. ure.

Predlogi delničarjev so lahko pisni,
obrazloženi in oddani v desetih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaš-
čencu oziroma zastopniku. Pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in pred zaseda-
njem predloženo družbi. Vsebovati mora ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja.

Če skupščina ob času prvega sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Safe Invest, d.d.,
uprava družbe

Ob-7621
Uprava delniške družbe sklicuje na pod-

lagi 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah in člena 38 statuta delniške družbe

IV. sejo skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,

d.d., Tržič,
ki bo v petek, dne 27. 11. 1998 ob

12. uri v sejni sobi na sedežu delniške druž-
be v Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5,
Tržič, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer predsednik
skupščine, notar in preštevalec glasov po
predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se revidi-
rano letno poročilo za poslovno leto 1997.

3. Imenovanje izrednega revizorja.
Predlog sklepa št. 3: imenuje se izredni

revizor revizijska hiša Podboršek k.d., Ljub-
ljana, za potrebe postopka prisilne porav-
nave.
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4. Obravnava in sprejem revidiranega
poročila za leto 1998.

Predlog sklepa št. 4: sprejme se revidi-
rano poročilo za obdobje 1. 1. do 24. 4.
1998 in za obdobje od 24. 4. 1998 do
1. 9. 1998.

5. Začasni prenos upravljalskih upravi-
čenj na Slovensko razvojno družbo.

Predlog sklepa št. 5: skupščina delniške
družbe Peko d.d., prenaša na SRD za čas
izvajanja programa prestrukturiranja družbe
Peko d.d., naslednja upravljalska upraviče-
nja:

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
uprave družbe,

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
posameznih članov nadzornega sveta druž-
be, vendar ne več kot polovico,

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgube ter povečanju osnovnega kapitala z
vložki z izključitvijo prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

6. Pokrivanje izgub preteklih let v breme
rezerv in revalorizacijskega popravka kapi-
tala.

Predlog sklepa št. 6: skupščina družbe
sprejme, na podlagi revizorskega poročila,
sklep o pokrivanju izgube iz preteklih let, ki
na dan 1. 9. 1998 znaša 60.504 SIT v
breme rezerv, tako da rezerve potem zna-
šajo 94.340 SIT.

Izgube iz poslovnega leta, ki na dan 1. 9.
1998 znaša 806.732 SIT se delno pokrije
v breme preostalih rezerv, tako da nepokri-
ta izguba iz poslovnega leta znaša še
712.392 SIT.

Navedena izguba poslovnega leta, ki
znaša še 712.392 SIT, se delno pokrije v
breme revalorizacijskega popravka kapitala
v višini 29.558 SIT, tako da nepokrita izgu-
ba iz poslovnega leta znaša še 682.834
SIT.

7. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa št. 7:
Z namenom delnega pokrivanja preosta-

le izgube poslovnega leta v višini
682,834.000 SIT se izvede poenostavlje-
no zmanjšanje osnovnega kapitala v višini
103,230.000 SIT.

Dosedanje delnice s serijskimi številka-
mi od 1 do 103230 se razveljavijo.

Izguba poslovnega leta znaša  še
579.604 SIT.

8. Sprejem sklepa spremembi (poveča-
nju) osnovnega kapitala.

Predlog sklepa št. 8: osnovni kapital
družbe se poveča za 3.957,215.000 SIT in
tako znaša 3.957,215.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 3,957.215 navdnih imenskih del-
nic v nominalni višini 1.000 SIT za delnico.

Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma s cesijo terjatev  na-
slednjih upnikov, ki prevzamejo na novo iz-
dane delnice :

– Gorenjska Banka d.d., s cesijo svojih
terjatev na Peko d.d., v višini 827,082.000
SIT vplača 827.082 navadnih delnic, kate-

rih skupna nominalna vrednost je
827,082.000 SIT ter s tem pridobi 20,9 %
upravljalskih upravičenj;

– SKB Banka d.d., s cesijo svojih terja-
tev na Peko d.d., v višini 297,964.000 SIT
vplača 297.964 navadnih delnic, katerih
skupna nominalna vrednost je
297,964.000 SIT ter s tem pridobi 7,5 %
upravljalskih upravičenj;

– SRD d.d., s cesijo svojih terjatev na
Peko d.d., v višini 734,202.000 SIT vplača
734.202 navadnih delnic, katerih skupna
nominalna vrednost je 734,202.000 SIT ter
s tem pridobi 18,6 % upravljalskih upravi-
čenj;

– Republika Slovenija  s cesijo svojih ter-
jatev na Peko d.d., v višini 946,945.000
SIT vplača 946.945 navadnih delnic, kate-
rih skupna nominalna vrednost je
946,945.000 SIT ter s tem pridobi 23,9 %
upravljalskih upravičenj;

– Republiški zavod za zaposlovanje s ce-
sijo svojih terjatev na Peko d.d., v višini
8,488.000 SIT vplača 8.488 navadnih del-
nic, katerih skupna  nominalna vrednost je
8,488.000 SIT ter s tem pridobi 0,2 %
upravljalskih upravičenj;

– Ministrstvo za delo, socialne zadeve in
družino s cesijo svojih terjatev na Peko, d.d.,
v višini 114,470.000 SIT vplača 114.470
navadnih delnic, katerih skupna nominalna
vrednost je 114,470.000 SIT ter s tem pri-
dobi 2,9 % upravljalskih upravičenj;

– Zavod za zdravstveno zavarovanje, s
cesijo svojih terjatev na Peko d.d., v višini
17,550.000 SIT vplača 17.550 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 17,550.000 SIT ter s tem pridobi 0,4 %
upravljalskih upravičenj;

– Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje, s cesijo svojih terjatev na Peko
d.d., v višini 37,141.000 SIT vplača 37.141
navadnih delnic, katerih skupna nominalna
vrednost je 37,141.000 SIT ter s tem pri-
dobi 0,9 % upravljalskih upravičenj;

– Davčni urad Kranj, s cesijo svojih terja-
tev na Peko d.d., v višini 43,928.000 SIT
vplača 43.928 navadnih delnic, katerih
skupna nominalna vrednost je 43,928.000
SIT ter s tem pridobi 1,1 % upravljalskih
upravičenj;

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
s cesijo svojih terjatev na Peko d.d., v višini
714,137.000 SIT vplača 714.137 navad-
nih delnic, katerih nominalna vrednost je
714,137.000 SIT ter s tem pridobi 18,0 %
upravljalskih upravičenj;

– Peko Trade d.o.o., s cesijo svojih ter-
jatev na Peko d.d., v višini 215,308.000
SIT vplača 215.308 navadnih delnic, kate-
rih skupna nominalna vrednost je
215,308.000 SIT ter s tem pridobi 5,4 %
upravljalskih upravičenj.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala  se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava nad dolžni-
kom Peko d.d., pravnomočno potrjena.

9. Sprememba statuta Peka, tovarne
obutve, d.d.

Predlog sklepa št. 9: sprejmejo se spre-
membe statuta v besedilu, kot so predlaga-
ne s strani uprave. Spremembe statuta druž-
be vključujejo pooblastilo poslovodstvu za
vpis odobrenega kapitala v skladu s 328.,
329. in 331. členom ZGD v višini
1.013,055.000 SIT za Republiko Slovenijo
iz naslova obveznic Republike Slovenije za
projekt PPP.

10. Razrešitev in  izvolitev novih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 10: kot član nadzor-
nega sveta se razreši Nuša Perko.

Izvolijo se naslednji novi člani nadzorne-
ga sveta: Iztok Svetin in Tomaž F. Lovše.

11. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa št. 11: za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1998 se ime-
nuje Revizijsko hišo Podboršek k.d., Ljub-
ljana.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je po-
trebno deponirati v tajništvu predsednika
uprave družbe na sedežu družbe v Tržiču,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič,
vsaj tri dni pred sejo skupščine družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini druž-
be v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje  vključno do
24. 11. 1998, sicer delničar izgubi pravico
do udeležbe na skupščini .

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 13. uri tako, da bo omogočen točen
pričetek skupščine.

Popolno gradivo za 4. sejo skupščine
družbe, ki vsebuje tudi predlagane spre-
membe statuta in pisno poročilo uprave za
izključitev prednostne pravice in prijavnice
za 4. skupščino družbe, so delničarjem na
voljo in vpogled v tajništvu predsednika upra-
ve družbe na sedežu družbe v Tržiču, Cesta
Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, in sicer
vsak delovni dan po objavi sklica skupščine
od 8. do 12. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe ter ji tako omogočijo pravoča-
sno pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
27. 11. 1998 ob 13. uri. Seja bo sklepčna
za odločanje ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Peko d.d., Tržič
nadzorni svet

uprava družbe
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Razne objave

Popravek

Ob-7618
V javnem zbiranju ponudb JZ Zdravstve-

ni dom Radeče, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998,
Ob-7266, se 5. točka popravi in se pravilno
glasi:

5. Ponudniki naj oddajo pisne ponudbe
do 24. 10. 1998 v tajništvu zavoda ali jih
pošljejo priporočeno po pošti.

JZ Zdravstveni dom Radeče

Št. 1093 Ob-7619
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano Republike Slovenije in Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, na
podlagi sklepov vlade in uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto1998
(Ur. l.RS, št. 46/98, 50/98 in 54/98), ob-
javljata

obvestilo
o interventnem odkupu vina s

slovenskim geografskim poreklom
Obveščamo vse vinske kleti v Republiki

Sloveniji, da bo Zavod RS za blagovne re-
zerve, v skladu s sklepi Vlade Republike
Slovenije z dne 1. 10. 1998 odkupil ponu-
jeno vino letnika 1997 in 1998 do skupaj
največ 20 mio litrov. Odkupna cena vina je
60 SIT/liter, fco skladišče vina, rok plačila
je 15. 2. 1999. Zavod za blagovne rezerve
RS bo odkupil samo tiste količine, ki bodo
izpolnjevale naslednje pogoje:

– minimalna količina za prodajo vina je
40.000 litrov na ponudnika,

– minimalna količina enakega vina (ista
posoda) je 10.000 litrov,

– ponujeno vino mora izpolnjevati vse
predpisane kakovostne parametre in pri or-
ganoleptični oceni doseči najmanj 15 točk,

– stroške skladiščenja vina, vzdrževanja
kakovosti in morebitne druge stroške v zve-
zi z vinom vse do končne prodaje vina oziro-
ma predvidoma do 15. 5. 1999, krije po-
nudnik – vinska klet,

– morebitne stroške transporta vina, ki
so posledica prepolnih kapacitet za uskla-
diščenje novega grozdja oziroma vina v po-
samezni kleti, bo krilo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano vinskim kle-
tem direktno.

Pogoj za kritje omenjenih stroškov je za-
pisnik kmetijske inšpekcije v katerem je ugo-
tovljena potrebnost premika in račun za pre-
mik (podrobna navodila bo MKGP objavilo
naknadno).

Pogoj za prodajo vina je prevzem celot-
ne količine ponujenega grozdja z geograf-
skega območja, ki gravitira k kleti, in sicer
po minimalni ceni 23 SIT/kilogram grozdja
z rokom plačila 20. 2. 1999.

Ponudniki – vinske kleti morajo svoje
ponudbe vina sporočiti na naslov: Zavod za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
do najkasneje torka, 27. 10. 1998 do 12.

ure (lahko tudi po faksu na št.
061/168-31-67).

Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke:

– lastnik vina,
– točna lokacija, kjer se vino nahaja,
– količina vina v posamezni posodi z oz-

nako posode in skupna količina ponujene-
ga vina,

– letnik vina,
– sorta vina ali oznaka, da je vino zvrst,
– naziv geografskega porekla, ki ga vino

lahko nosi,
– podpis odgovorne osebe.
Vsem ponudnikom vina – vinskim kle-

tem, bo Zavod RS za blagovne rezerve po-
slal v podpis kupoprodajno pogodbo pred-
vidoma do 30. 10. 1998, katero morajo
ponudniki podpisati in vrniti Zavodu RS za
blagovne rezerve do vključno 4. 11. 1998.

Zavod RS za blagovne rezerve bo vsem
kletem – prodajalcem vina posredoval sez-
nam podjetij, ki so odkupila razpisno doku-
mentacijo. Kleti so dolžne vsem tem brez-
plačno posredovati vzorce vina, ki je/bo
predmet pogodbe z Zavodom RS za bla-
govne rezerve.

V primeru, da bi skupna ponujena količi-
na presegla 20 mio litrov vina, bo Zavod RS
za blagovne rezerve vsem ponudnikom-kle-
tem zmanjšal ponujeno količino za delež
preseganja predvidene skupne količine od-
kupa.

Nepopolne in prepozno prispele ponud-
be Zavod ne bo upošteval.

Zavod si pridržuje pravico, da v primeru,
da z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano pravočasno ne sklene ustrezne
pogodbe, ne izbere nobenega ponudnika.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-7608

PHARE
Cross-Border Cooperation Programme,
Program prekomejnega sodelovanja,

Slovenija/Avstrija/Madžarska
Sklad za male projekte,

ZZ-9524/01.08 Republika Slovenija,
Ministrstvo za ekonomske odnose in

razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana
Vabilo na razpis

Republika Slovenija, Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj objavlja

razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev

programa PHARE prekomejnega
sodelovanja za območje 18 občin

Pomurja (Prekmurja in Prlekije)
Navodila ponudnikom za sodelovanje pri

razpisu
Na razpis se lahko prijavijo projekti, ki

bodo potekali na območju Prekmurja in Pr-
lekije (Pomurja) in bodo spodbujali razvoj
regije ter prekomejno sodelovanje lokalne-
ga prebivalstva tega območja Slovenije z
lokalnim prebivalstvom Avstrije in Madžar-
ske. V območju Prekmurja in Prlekije sodijo
občine: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer,
Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob
Ščavnici, Cankova-Tišina, Beltinci, Kuzma,

Hodoš-Šalovci, Odranci, Turnišče, Kobilje,
Črenšovci, Gornji Petrovci, Puconci, Roga-
ševci in Moravske Toplice.

Osnovni namen razpisa je prekomejno
povezovanje ljudi na lokalni ravni in podpora
“lahkih” razvojnih (ne infrastrukturnih) aktiv-
nosti manjšega obsega. Za sofinanciranje iz
programa PHARE, programa prekomejne-
ga sodelovanja Slovenija/Avstrija/Madžar-
ska, so primerni projekti, ki ustrezajo vsaj
enemu od navedenih ciljnih področij:

1. Kulturne in društvene izmenjave,
2. Lokalna demokracija,
3. Kadri,
4. Prostorsko planiranje, varstvo okolja

in naravne dediščine,
5. Gospodarski razvoj in turizem.
Možnost za sofinanciranje iz programa

PHARE bodo imeli projekti, ki bodo izpol-
njevali naslednje razpisne pogoje:

– višina finančne podpore PHARE se
giblje od 3.000 do 30.000 ekujev za posa-
mezen projekt;

– predlagajo jih neprofitne, lokalne or-
ganizacije, kot so: neprofitne fizične ali prav-
ne osebe, občine ali skupnosti na območju
obmejne regije, regionalne organizacije, or-
ganizacije medobčinskega sodelovanja,
gospodarske in obrtne zbornice, lokalne
razvojne agencije, fondacije in združenja,
sindikati, nevladne organizacije, društva,
zvezde ipd.;

– povzetek projekta v slovenščini in v
angleščini, predstavitev celotnega projekta
z natančnim programom dejavnosti, časov-
ni potek projekta, predstavitev predlagatelja
projekta, finančni načrt projekta z razčleni-
tvijo stroškov in navedbo vira sofinanciranja;

– zagotovljeno lokalno sofinanciranje v
višini do najmanj 10% skupne vrednosti pro-
jekta,

– projekti morajo biti končani najpozne-
je v desetih mesecih po podpisu pogodbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki bodo izražali skupni partnerski
nastop za sodelovanje med Pomurjem
(Prekmurjem in Prlekijo), južno in jugovz-
hodno avstrijsko Štajersko in županijo Zala
in Železno županijo na Madžarskem ter bo-
do kot taki prispevali k spodbujanju skupne
regionalne zavesti.

Predloge projektov za sofinanciranje
pošljite priporočeno po pošti ali jih dostavi-
te osebno in pri tem dobite potrdilo o odda-
ji. Predlogi projektov morajo biti sestavljeni
v obliki in v skladu s pogoji, opisanimi v
podrobnejših navodilih ponudnikom za so-
delovanje pri razpisu, ki jih je mogoče dobiti
pri tajništvu Sklada za male projekte. Izvirnik
in tri kopije predloga projekta pošljite na
naslov: “Prleška razvojna agencija”, Stari trg
3, Ljutomer. Na kuverto pa napišite: Ne od-
piraj – SMP – financiranje projektov.

Prijave na razpis morajo prispeti do na-
slovnika do torka 1. 12. 1998, do 12. ure.
Prijave bodo odprte na javni seji, in sicer v
torek 1. 12. 1998 ob 13. uri v Radencih
(Ljubljanski dom, pri hotelu Radin). Prijavi-
telji bodo o izboru obveščeni v 14 dneh po
javni seji.

Vse dodatne informacije o pogojih sode-
lovanja in o pripravi prijav za razpis (predlo-
gov projektov) dobite v tajništvu Sklada za
male projekte v “Prleški razvojni agenciji”,
Stari trg 3, Ljutomer, tel. 069/84-325, faks
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069/81-557, elektronska pošta: goran.so-
ster@guest.arnes.si (Goran Šoster, Nuša
Pavlica).

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Št. 26/98 Ob-7563
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI

A-0366 Boris Školaris, univ. dipl. inž.
arh.

A-0367 Maruška Kotnik, univ. dipl. inž.
arh.

A-0368 Andrej Mlakar, univ. dipl. inž.
arh.

A-0369 Vasilj Repinc, univ. dipl. inž. arh.
A-0370 Vlasta Ocvirk, univ. dipl. inž. arh.
A-0371 Ciril Oblak, univ. dipl. inž. arh.
A-0372 Lena Meden, univ. dipl. inž. arh.
A-0373 Franc Avbelj, univ. dipl. inž. arh.
A-0374 Jože Štok, univ. dipl. inž. arh.
A-0375 Andrej Kavčič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0376 Marko Boltin, univ. dipl. inž. arh.
A-0377 Zofija - Sonja Šajna, univ. dipl.

inž. arh.
A-0378 Marijan - Anton Dolenc, univ.

dipl. inž. arh.
A-0379 Breda Guzelj - Rojc, univ. dipl.

inž. arh.
A-0380 Jožef - Peter Zidanič, univ. dipl.

inž. arh.
A-0381 Barbara Brinovčar - Mlekuž,

univ. dipl. inž. arh.
A-0382 Alenka Sfiligoj, univ. dipl. inž.

arh.
A-0383 Marko Cotič, univ. dipl. inž. arh.
A-0384 Mladen Marčina, univ. dipl. inž.

arh.
A-0385 Ksenija Chitrakar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0386 Miloš Musulin, univ. dipl. inž.

arh.
A-0387 Peter Car, univ. dipl. inž. arh.
A-0388 Blaž Slapšak, univ. dipl. inž. arh.
A-0389 Rebeka Sprager, univ. dipl. inž.

arh.
A-0390 Nataša Ipavec, univ. dipl. inž.

arh.
A-0391 Tihomir Stepanov, univ. dipl. inž.

arh.
A-0392 Katka Braz, univ. dipl. inž. arh.
A-0393 Vesna Vidmar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0394 Marijan Kac, univ. dipl. inž. arh.
A-0395 Štefan Kacin, univ. dipl. inž. arh.
A-0396 Anton Knavs, univ. dipl. inž. arh.
A-0397 Alenka Dobovišek, univ. dipl. inž.

arh.
A-0398 Spase Kolačkov, univ. dipl. inž.

arh.
A-0399 Borut Burger, univ. dipl. inž. arh.
A-0400 Aleš Šeligo, univ. dipl. inž. arh.
A-0401 Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.
A-0402 Vesna Dolenc, univ. dipl. inž.

arh.

ES PI

A-0403 Mateja Duhovnik, univ. dipl. inž.
arh.

A-0404 Vlasta - Vesna Emeršič - Čeh,
univ. dipl. inž. arh.

A-0405 Milan Štrukelj, univ. dipl. inž.
arh.

A-0406 Fedor Špacapan, univ. dipl. inž.
arh.

A-0407 Mirjana Fink, univ. dipl. inž. arh.
A-0408 Boris Stanič, univ. dipl. inž. arh.
A-0409 Boris Traunšek, univ. dipl. inž.

arh.
A-0410 Samo Groleger, univ. dipl. inž.

arh.
A-0411 Peter Šatej, univ. dipl. inž. arh.
A-0412 Stanislava Suklan Umek, univ.

dipl. inž. arh.
A-0413 Janez Stražar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0414 Janez Gorišek, univ. dipl. inž.

arh.
A-0415 Borut Ulčar, univ. dipl. inž. arh.
G-0531 Ivan Kramberger, inž. gradb.
G-0532 Davorin Kelenc, inž. gradb.
G-0533 Drago - Karel Krofl, inž. gradb.
G-0534 Ratomir Ajdanić, inž. gradb.
G-0535 Franc Marn, inž. gradb.
G-0536 Milan Medved, inž. gradb.
G-0537 Miran Markovič, inž. gradb.
G-0538 Edi Melinc, inž. gradb.
G-0539 Brigita Markovič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0540 Bogomir Mernik, inž. gradb.
G-0541 Ksenija Marc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0542 Gabriel Mezang - Nkodo, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0543 Jožef Mihelič, inž. gradb.
G-0544 Olga Miklič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0545 Štefan Lešnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0546 Darjo Mirc, univ. dipl. inž. gradb.
G-0547 Katja Bebar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0548 Franc Lušenc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0549 Simo Lukić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0550 Marija - Jana Lubarda, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0551 Janez Mrak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0552 Milan Mrovlje, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0553 Silvester Lopatič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0554 Karla Lobnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0555 Saša Lipužič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0556 Amira Musi, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0557 Dr. Uroš Krajnc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0558 Jože Malgaj, inž. gradb.
G-0559 Ljubica Pogačnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0560 Branko Kokol, inž. gradb.
G-0561 Uroš Kodelja, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0562 Uroš Kodela, univ. dipl. inž.

gradb.

ES PI

G-0563 Konrad Planteu, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0564 Jože Plaznik, inž. gradb.
G-0565 Matjaž Kodek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0566 Vida Kočunik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0567 Darko Kočar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0568 Valter Podgornik, inž. gradb.
G-0569 Dušan Kramberger, inž. gradb.
G-0570 Jože Kocjan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0571 Jožef Pipenbaher, inž. gradb.
G-0572 Ivan Kniplič, inž. gradb.
G-0573 Marina Polanc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0574 Anton - Peter Klešnik, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0575 Milan Kernjak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0576 Zoran Pratneker, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0577 Anton Kerner, inž. gradb.
G-0578 Franc Prepeluh, inž. gradb.
G-0579 Jože Kern, inž. gradb.
G-0580 Bojan Kermolj, univ. dipl. inž.

gradb.
S-0374 Mag. Marjan Gantar, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0375 Vladimir Grifič, inž. strojn.
S-0376 Jernej Gnidovec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0377 Boris - Peter Gobec, inž. strojn.
S-0378 Alojz Gorčenko, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0379 Tomaž Goršič, inž. strojn.
S-0380 Borut Grbec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0381 Janko Gregorič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0382 Dušan Kanduč, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0383 Stojan Filipič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0384 Marcel Turk, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0385 Peter Slamič, inž. strojn.
S-0386 Igor Vuga, univ. dipl. inž. strojn.
S-0387 Franci Šacer, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0388 Franjo Vučer, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0389 Lenart Marđetko, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0390 Bojan Sulič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0391 Rudolf Sinur, inž. strojn.
S-0392 Janez Strmljan, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0393 Anton Zima, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0394 Jože Štumberger, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0395 Branko Žižek, inž. strojn.
S-0396 Igor Založnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0397 Karel Štiglic, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0398 Aleksander Stojec, inž. strojn.
S-0399 Bojan Trifkovič, inž. strojn.
S-0400 Viljem Štekl, univ. dipl. inž.

strojn.
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ES PI

S-0401 Branko Soklič, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0402 Stanislav Sluga, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0403 Jože Troha, univ. dipl. inž. strojn.
S-0404 Radoslav Vodopivec, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0405 Stanislav Slapar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0406 Franc Turnšek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0407 Boštjan Špiler, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0408 Boris Vidmar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0409 Vlado Štimac, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0410 Bogdan Šmon, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0411 Tomaž Štrancar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0412 Marijan Seliškar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0413 Tomaž Verbnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0414 Zoran Šilih, inž. strojn.
S-0415 Miran Šajt, univ. dipl. inž. strojn.
S-0416 Janez Šarec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0417 Maja Šorli, univ. dipl. inž. strojn.
S-0418 Damir Zgonik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0419 Drago Žulič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0420 Marjan Vavpotič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0421 Darko Žalik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0422 Bogdan Žekar, inž. strojn.
S-0423 Stane Valant, inž. strojn.
E-0355 Egidij Rotar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0356 Bojan Potočnik, inž. elektr.
E-0357 Matjaž Glavič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0358 Dušan Sprogar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0359 Anton Hrovatin, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0360 Klemen Kozjek, inž. elektr.
E-0361 Darko Sklamba, inž. elektr.
E-0362 Vladimir Sobotkiewicz, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0363 Damijan Hojnik, inž. elektr.
E-0364 Radoslav Snedic, inž. elektr.
E-0365 Andrej Praček, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0366 Erih - Janez Gril, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0367 Franko Primc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0368 Borut Kokolj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0369 Marjan Hribar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0370 Jožef Slavec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0371 Mag. Janez Golias, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0372 Stanislav Hojnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0373 Gorazd Tančica, inž. elektr.
E-0374 Ferdinand Glavnik, inž. elektr.

ES PI

E-0375 Andrej Vrbnjak, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0376 Gabrijel Berginc, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0377 Stanko Klajnšek, inž. elektr.
E-0378 Romana Berniak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0379 Jože Langus, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0380 Franc Kit, inž. elektr.
E-0381 Mag. Vinko Muha, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0382 Karl Vukovič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0383 Gordana Vuković, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0384 Friderik Romih, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0385 Stanko Vrčkovnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0386 Jože Zidarič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0387 Jožef Kavaš, inž. elektr.
E-0388 Boris Bivec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0389 Roman Dermelj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0390 Dušan Kavčič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0391 Igor Grobelnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0392 Gorazd Novak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0393 Ivo Blaževič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0394 Mitja Novak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0395 Drago Mühlfellner, inž. elektr.
E-0396 Robert Mlaker, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0397 Anton Žove, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0398 Bojan Mikolič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0399 Janez Žontar, inž. elektr.
E-0400 Marko Agrež, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0401 Jože Ahac, inž. elektr.
E-0402 Bogdan Alenc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0403 Miran Antauer, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0404 Borut Mlakar, univ. dipl. inž.

elektr.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 6409/98 Ob-7604
Na podlagi 7. člena pravilnika o štipendi-

ranju (Ur. l. RS, št. 58/95 – prečiščeno
besedilo, 57/96 – dopolnitve pravilnika,
58/97 – spremembe pravilnika) razpisuje
Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije

2 kadrovski štipendiji za šolsko leto
1998/99

Program in smer
izobraževanja Stopnja Letnik Št. štipendij

Sociologija-
kadrovsko-
menedžerska
smer UN IV 1

Mikrobiologija UN II 1

K prijavi na razpis je treba predložiti: iz-
polnjeno vlogo za pridobitev republiške šti-
pendije – obrazec DZS 1,51 (vsi dohodki
staršev pod II. točko, št. 3, morajo biti pri-
kazani za obdobje od 1. 1. do 31. 12.
1997, v neto zneskih in uradno potrjeni z
žigom), dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
dokazilo o učnem uspehu prejšnjega šol-
skega leta, potrdilo o državljanstvu Republi-
ke Slovenije in življenjepis.

Razpis traja 30 dni od objave razpisa.
Prijave brez zahtevane dokumentacije in

posredovane po razpisnem roku ne bodo
upoštevane pri obravnavi za podelitev šti-
pendije.

Komisija za štipendiranje Ministrstva za
notranje zadeve bo o izbiri kandidatov za
štipendije pisno obvestila vsakega prosilca
do 31. 11. 1998.

Prijave z zahtevano dokumentacijo, poš-
ljite na naslov: Ministrstvo za notranje zade-
ve Republike Slovenije, Uprava za organiza-
cijo in kadre, Štefanova 2, Ljubljana.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-7447
Jožef Marinšek iz Maribora, Golobova

ul. 6, kot likvidacijski upravitelj družbe Pur-
len – Proizvodnja izolacijskih materialov,
d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Industrijska
4b, 9220 Lendava, na podlagi sklepa
skupščine družbe in pooblastila iz 381. čle-
na ZGD, pozivam upnike, da prijavijo svoje
terjatve do družbe v roku 30 dni od dneva
objave tega oglasa, na naslov Purlen, d.o.o.
– v likvidaciji, Industrijska 4b, 9220 Lenda-
va (za likvidacijskega upravitelja).

Purlen, d.o.o. – v likvidaciji, Lendava
Jožef Marinšek

(likvidacijski upravitelj)

Ob-7448
Na podlagi sklepa skupščine družbe Sti-

morol, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
z dne 2. 9. 1998 in z vpisom v sodni regi-
ster pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z dne
5. 10. 1998 se prične redna likvidacija druž-
be Stimorol, d.o.o., Ljubljana. Dolžnost lik-
vidacijskega upravitelja bo opravljala likvi-
dacijska upraviteljica Melita Butara, Ljublja-
na, Mala Čolnarska 9b.

Pozivamo vse upnike dolžnika, da v roku
30 dni po tej objavi, prijavijo svoje terjatve z
dokazili na naslov: Melita Butara, Ljubljana,
Mala čolnarska 9b.
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Pozivamo vse dolžnike, da poravnajo
svoje obveznosti do družbe Stimorol, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, v likvidaciji.

Likvidacijska upraviteljica
Melita Butara

Ob-7603
Elektrokovinar Laško, p.o. – v stečaju

na podlagi sklepa stečajnega senata z dne
30. 1. 1998, opr. št. St 24/95 razpisuje

javno dražbo
za prodajo enosobnega zasedenega sta-

novanja v Laškem, Rimska cesta 4/a, v iz-
meri 35,58 m2 po izklicni ceni 688.315
SIT.

Javna dražba bo 2. 11. 1998 ob 7. uri v
prostorih stečajne pisarne Elektrokovinarja
Laško v stečaju, Celjska cesta 52, Laško.

Uspešni dražitelj sklene v 3 dneh po
dražbi Kupno pogodbo z Elektrokovinarjem
Laško – v stečaju.

Stanovanje je zasedeno, zato ogled ni
možen, zanj pa se zaračunava neprofitna
najemnina.

Dražitelj plača davek na promet nepre-
mičnin. Morebitne informacije so možne na
telefonu stečajne upraviteljice Podlesnik In-
grid, tel. 063/451-226.

Pred dražbo morajo vsi dražitelji položiti
kavcijo in to v znesku 10% izklicne cene, ki
se nakaže na žiro račun Elektrokovinar Laš-
ko – v stečaju, št. 50710-690-934, ki se
neuspelem dražiteljem po dražbi vrne, us-
pelemu dražitelju pa vračuna v ceno.

Elektrokovinar Laško, p.o., v stečaju

Ob-7564
Na podlagi sklepa uprave z dne 14. ok-

tobra 1998 o prodaji rabljene računalniške
opreme in telefonov Iskra ETA, ki so v lasti
Slovenske razvojne družbe, d.d., Ljubljana,
objavlja Slovenska razvojna družba

javno zbiranje ponudb
za nakup:
1. rabljenih računalnikov 486 z monitorji,

tipkovnicami in “miškami” – 37 kompletov,
2. telefonskih aparatov Iskra ETA –

13 komadov.
Najnižja ponudba za 1 računalniški kom-

plet je določena na 20.000 SIT, za 1 tele-
fonski aparat pa 1.000 SIT, plačljivo v 8
dneh po sklenitvi pogodbe, vendar pred
prevzemom kompleta.

Ponudba mora vsebovati poleg željene
količine tudi ponujeno ceno za en računal-
niški komplet oziroma en telefonski aparat,
način in rok plačila. Prometni davek plača
kupec. Interesenti lahko dobijo podrobnej-
še tehnične informacije na sedežu družbe.

Kontaktna oseba, ki posreduje informa-
cije je Miha Lipovšek, tel. 061/18-94-801.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, najpozneje v 15 dneh od dneva
objave razpisa v zaprti ovojnici z napisom:
“javno zbiranje ponudb za nakup računalni-
ške opreme in telefonov”.

Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
ponudili višjo ceno.

Ponudnik ni zavezan skleniti pogodbe
zgolj na podlagi javnega zbiranja ponudb.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Št. 10/3367 Ob-7467
I&I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper, Voj-

kovo nabrežje 32, Koper, preklicuje licen-
co za opravljanje prevoza oseb v cestnem
prometu za avtobus reg. št. KP-E3-516, ki
jo je dne 17. 11. 1997 izdala Gospodarska
zbornica Slovenije.

Assiro d.o.o., Opekarska 29 a, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 535824, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-72027

Butala Robert, Pozemelj 15, Gradac, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št. 34029494,
izdan 8. 12. 1994. g-72382

CITRO AVTO d.o.o., Partizanska 79, Se-
žana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št.
A 1032198. g-72008

Dušan Petrovič, s.p., Izolska vrata 22, Ko-
per, preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo
št. 016690/0781/00-27/1995, izdano 6. 3.
1995. g-72378

Frančeškin Darja, Allende 4, Izola, prekli-
cuje odločbo o obrtnem dovolenju. p-72025

Glogovšek Anica, Mihalovec 59, Dobova,
preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo, št.
5514311, izdala Obrtna zbornica Brežice.
g-72384

Krater d.o.o., Pod gričem 10, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 552458, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic-Zavarovalna druž-
ba Koper d.d. Koper. s-72040

Kunej Karl, Osredek pri Podsredi 19, Pod-
sreda, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
054-259/94 z dne 20. 5. 1994. p-72101

Lipold Roman, Gregorčičeva
ulica 3, Ljubljana, preklicuje odločbo
obrtnega dovoljenja, št.
057086/3641/01-38/1996 z dne 26. 7.
1996. s-72073

Petrovič Dušan, Izolska vrata 22, Koper,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
17/II/3-1076/94, izdano 29. 12. 1994.
g-72030

Pivko Breda, Plemljeva 5, Ljubljana, prekli-
cuje original priglasitveni list, opravilna št.
27-0079/96 z dne 18. 3. 1996. s-72091

Rakovič Biserka, Gortanov trg 14, Koper,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1490/94. g-72096

Rudman Slavka, Škocjan 59, Škocjan, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
038/0285z dne 16. 3. 1994. g-72198

Rudman Slavka, Škocjan 59, Škocjan, pre-
klicuje obrtno dovoljenje, št. 48/1995 z dne
6. 3. 1995. g-72199

Sinkovič Stanislav, Stara cesta 55, Vrhni-
ka, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
026021/09797/00-70/1995 z dne 6. 3.
1995. s-72142

Svetovalni center za otroke, Gotska 18,
Ljubljana, preklicuje štampiljko premera
3 cm z napisom Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše, Ljubljana. Pod napisom
Ljubljana je št. 1, v sredini pa je grb. s-72301

Svtovalni center za otroke, Gotska 18,
Ljubljana, preklicuje štampiljko velikosti 6cm-
 × 1,5cm z napisom SVETOVALNI CENTER
ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
LJUBLJANA, Gotska 18. s-72302

Šipek Vinko, Debro 34, Laško, preklicuje
obrtno dovoljenje, št.
054830/0567/0130/1996. g-72200

Abraham Rudolf, Rudarjevo 31, Črna na
Koroškem, potni list št. AA 424043, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-72396

Antolič Marjetka, Ivanjkovci 4, Ormož, pot-
ni list št. BA 432713. p-72048

Babič Zdravko, Ul. Matije Tomca 1, Dom-
žale, potni list št. AA 197281, izdala UE Dom-
žale. s-72375

Bizjak Tamara, Prešernova ulica 10 B, Aj-
dovščina, potni list št. AA 909007. g-72149

Božnik Gregor, Kurirska pot 23, Vrhnika,
potni list št. BA 634528. s-72095

Brodnjak Franc, Ivanjkova 4, Ormož, potni
list št. BA 278614. p-72047

Bubalo Željko, Agrokombinatska 48/b,
Ljubljana, potni list št. AA 308342. s-72072

Burtić Sara, Seča 70/A, Portorož, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 122778. g-72209

Cenčič Mojca, Sečovlje 100, Sečovlje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 118297.
g-72206

Cimerman Ida, Preglov trg 1, Ljubljana,
potni list št. AA 974641. s-72080

Ciriković Suada, Vrtnarija 10 B, Vrhnika,
potni list št. BA 018701. s-72137

Cvetko Andrej, Arja vas 45, Žalec, potni
list št. AA 151038. p-72109

Čargo Jožko, Banjšice 28, Kal nad Kana-
lom, potni list št. BA 463082, izdala UE Nova
Gorica. g-72296

Čelan Erika, Stritarjeva 4, Postojna, potni
list št. BA 865593. p-72057

Džurić Anica, Ul. Angelce Ocepkove 7,
Ljubljana, potni list št. BA 590992. s-72032

Dekanivić Jasmin, Kamnogoriška 47, Ljub-
ljana, potni list št. BA 707064. s-72398

Deletić Stefan, Prešernova ulica 10 B, Aj-
dovščina, potni list št. BA 791966. g-72148

Dragaš Saša, Ul. bratov Učakar 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 654339. s-72038

Drevenšek Janez, Zg. Gruškovje 28, Pod-
lehnik, potni list št. BA 687784, izdala UE
Ptuj. g-72397

Erjavec Tomaž, Verje 18, Medvode, potni
list št. AA 599535. s-72145

Farizi Ali, Dolnji Lakoš 71, Lendava, potni
list št. BA 715156. p-72105

Frangež Robert, Sestrže 54, Majšperk,
potni list št. BA 264906. s-72160

Gajser Zdenka, Trg Dušana Kvedra 11,
Maribor, potni list št. AA 282857. p-72037

Gantar Vlado, Za gradom 20, Idrija, potni
list št. AA 259092. p-72065

Gašperut Cveto, Kardeljeva 58, Maribor,
potni list št. BA 740610. p-72020

Gladež Jaša, Koroška ulica 20, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 697758, izdala UE
Slovenj Gradec. g-72399

Gorjup Marija, Hornby, 248 Lowerbaseli-
ne, Kanada, Ontario, potni list št. AA 425958.
g-72150

Gorjup Mario, Milojke Štrukelj 84, Nova
Gorica, potni list št. BA 481224, izdala UE
Nova Gorica. g-72292

Gorup Silvo, Gradnikova 33, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 104915. g-72158

Govekar Manica, Za gradom 20, Idrija, pot-
ni list št. AA 258679. p-72066

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Grapulin Boris, 30. divizije 19/b, Nova Go-
rica, potni list št. AA 888928, izdala UE Nova
Gorica. g-72400

Hankić Selmir, Kardeljev trg 4, Velenje,
potni list št. BA 689931. p-72078

Hliš Nives, Tržec 18 A, Videm pri Ptuju,
potni list št. BA 838123. g-72157

Hodnik Iztok, Vojkova 91, Ljubljana, potni
list št. BA 719843. s-72365

Hrobat Marija, Idrijska cesta 31, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 695207, izdala UE Aj-
dovščina. g-72402

Ivašič Vladimir, Prušnikova 28, Ljubljana,
potni list št. AA 871272. s-72036

Jakše Emil, Glinška ul. 13, Ljubljana, potni
list št. BA 314496, izdala UE Ljubljana. s-72311

Jelen Ivan, Ulica borcev 4, Maribor, potni
list št. BA 544. p-72073

Jović Igor, Plešičeva 25, Ljubljana, potni
list št. AA 457005. s-72062

Kaus Cipot Marta, Hoheweg 3,4025 Balm,
Beim Gunsberg, potni list št. BA 395414.
p-72016

Kodermac Domen, Neblo 40, Dobrovo,
maloobmejno prepustnico AI 85636, izdala
UE Nova Gorica. g-72295

Kopecky Adolf Marjan, Jakčeva 39, Ljub-
ljana, potni list št. AA 457617, izdala UE Ljub-
ljana. s-72055

Kos Marija, Wolfova 12, Ljubljana, osebno
izkaznico št. 30136. s-72033

Kotar Mojca, Kodrova 34, Ljubljana, potni
list št. AA 309773. s-72333

Kovač Ana Katarina, Majaronova 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 719822. s-72202

Kraševec Dušan, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 682179. s-72170

Križan Sonja, Iršičeva ul. 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 49410. p-72035

Kvartuh Barbara, Polje c. XXX/23, Ljublja-
na, potni list št. AA 713243. s-72168

Leban Andrej, Poljubinj 10, Tolmin, potni
list št. BA 840572. p-72012

Leben Romana, Ul. Janeza Puharja 4,
Kranj, potni list št. AA 922458. s-72366

Lehrmann Nikolai, Povšetova 63, Ljublja-
na, potni list št. BA 498586, izdala UE Ljublja-
na. s-72313

Levc Bogdan, Na Jami 1, Ljubljana, potni
list št. AA 579271. s-72226

Likar Anja, Ljubljanska cesta 56, Celje, pot-
ni list št. BA 812799. p-72061

Lipovšek Aljoša, Smlednik 80, Medvode,
potni list št. BA 853030. s-72054

Ljubanović Stjepan, Kersnikova 7, Grosup-
lje, potni list št. AA 88805. s-72239

Lorenci Luka, Slovenska cesta 15, Ljublja-
na, potni list št. BA 662767. s-72380

Mahne Alojz, Zgornje Škofije 54e, Škofije,
potni list št. AA 204895, izdala UE Koper.
g-72405

Mahnič Darko, Borova ul. 4, Hrpelje, potni
list št. BA 706589. p-72026

Mahnič Milena, Borova ul. 4, Hrpelje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 016228.
p-72074

Maksić Robert, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
potni list št. BA 522919. s-72220

Manfreda Majda, Markova pot 8, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 52594. g-72156

Mencigar Marjan, Večeslavci 23, Rogašov-
ci, maloobmejno prepustnico, št. AG 006385.
p-72010

Mihelčič Matjaž, Ulica Milke Kerinove 8,
Ljubljana, potni list št. AA 58203. s-72079

Muharemović Amra, Cahova 14, Ankaran,
potni list št. BA 404221, izdala UE Koper.
g-72290

Muharemović Esad, Cahova 14, Ankaran,
potni list št. BA 205954, izdala UE Koper.
g-72291

Nahić Elvedin, Makucova 24, Ljubljana,
potni list št. BA 773307, izdala UE Ljubljana.
s-72373

Nahtigal Franc, Tovarniška pot 9, Šoštanj,
potni list št. AA 900109. p-72075

Ninić Vlajko, Novakova 5, Ljubljana, potni
list št. AA 311236. s-72318

Novak Andrej, Mala vas 12, Grosuplje, pot-
ni list št. BA 597158, izdala UE Grosuplje.
s-73059

Novak Veronika, Martina Krpana 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 65339. s-72308

Oderlap Anita, Leška 10, Mežica, potni list
št. BA 704580. g-72153

Oderlap Anton, Leška 10, Mežica, potni
list št. AA 075925. g-72154

Oderlap Danica, Leška 10, Mežica, potni
list št. BA 164082. g-72152

Oderlap Simona, Leška 10, Mežica, potni
list št. BA 620617. g-72155

Palamar Asmir, Travniška 4, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 319776. s-72039

Pejčič Branimir, Jerebova ul. 20, Novo me-
sto, potni list št. BA 793207. g-72205

Peras Zdenko, Beblerjeva ulica 5, Koper,
potni list št. BA 400732, izdala UE Koper.
g-72404

Petrović Ratko, C. revolucije 8, Jesenice,
potni list št. BA 474418. p-72028

Požun Dragica, Luize Pesjakove 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 454421, izdala UE Ljub-
ljana. 72320

Ponjavić Marko, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, potni list št. AA 785380. p-72007

Potokar Pavel, Marnova ul. 5, Zagorje, pot-
ni list št. AA 121039. p-72044

Povšič Damjana, Ul. I. Regenta 57, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico
AI 69129, izdala UE Nova Gorica. g-72395

Prislan Ivan, Topovlje 18, Žalec, potni list
št. AA 385751. p-72059

Rauter Miroslav, Ulica ob progi 9, Ljuto-
mer, potni list št. AA 669030. p-72107

Remih Andreja, Ul. Marjana Kozine 59,
Novo mesto, potni list št. BA 869515.
g-72204

Repovš Marko, Adamičeva 8, Ljubljana,
potni list št. BA 248635, izdala UE Ljubljana.
s-72328

Rojc Mitja, Liguster str. 7, München, potni
list št. BA 560480. s-72029

Rotar Ljubica, Dovje 127 b, Mojstrana,
potni list št. AA 489761. p-72058

Sečko Julijana, Melinci 187, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 51615. p-72064

Smerekar Čebulj Iva, Škrabčeva 8 a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 206647. s-72077

Souvan Tomaž, Rašica 24, Šmartno/Ljub-
ljana, potni list št. AA 463923. s-72179

Stajić Nenad, Pokopališka ulica 16, Ljub-
ljana, potni list št. BA 681957. s-72273

Stevanović Goran, Gorkega 8, Maribor,
potni list št. BA 486073. p-72100

Stojadinović Marija, Slap 6, Tržič, potni list
št. BA 268080. p-72041

Stres Viljena, Brdo št. 68, Bovec, maloob-
mejno prepustnico št. AI 98148, izdala UE
Tolmin. g-72294

Škrlj Mitja, Cankarjeva ul. 76, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 330147, izdala UE Nova
Gorica. g-72067

Švraka Vesna, Paka pri Velenju 73 b, Vele-
nje, preklic potnega lista, objavljen v UL, št.
3/98. p-72079

Tegelj Viktorija, Glinškova ploščad 9, Ljub-
ljana, potni list št. BA 379744. s-72349

Tepina Vido, Zg. Jezersko 61, Jezersko,
preklic potnega lista, objavljen v UL, št.
22/94. p-72017

Toplišek Milan, Milčinskega ulica 1, Celje,
potni list št. AA 52147. p-72072

Tretnjak Goran, Titova ul. 2, Radeče, potni
list št. BA 285356. p-72081

Trifunović Zdenka, Kamniška c. 1, Preser-
je, potni list št. BA 433555. s-72214

Ulcej Lovro, Celovška ulica 11, Celje, pot-
ni list št. BA 855328. p-72071

Velkova Fila, Linhartova ul. 8, Celje, potni
list št. AA 566226. p-72039

Venigar Dorej, Podjunska 11, Ljubljana,
potni list št. AA 531212. s-72304

Vesel Roman, Pot v zeleni gaj 28/c, Ljub-
ljana, potni list št. AA 719237, izdala UE Ljub-
ljana. s-72007

Vinkl Jan, Podpeška pot 13, Mežica, potni
list št. BA 584190, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-72401

Vori Dušan, Kardeljeva cesta 77, Maribor,
potni list št. AA 661326. p-72036

Vratanar Angela, Jenkova 21, Velenje, pot-
ni list št. BA 51090. p-72033

Vuk Matjaž, Miren 109, Miren, potni list št.
BA 449156. s-72136

Vučko Jožef, Razkrižje 13, Ljutomer, potni
list št. AA 039764. p-72099

Zec Mirko, Trg 4. aprila 6 A, Mežica, potni
list št. AA 075993. g-72151

Zupančič Marko, Dešeča vas 1, Žužem-
berk, potni list št. BA 624288, izdala UE No-
vo mesto. s-72222

Žalig Martin, Trnje 36, Lendava, potni list
št. AA 032424. p-72083

Lanišek Franc, Župančičeva ulica 4, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
285, izdala UE Kamnik. s-72286

Ažman Slavko, Riklijeva 11, Bled, maturi-
tetno spričevalo CSUI Jesenice, letnik 1992.
g-72182

Abraham Rudolf, Rudarjevo 31, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4326, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-72176

Ajanović Haris, Steltova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 264679, reg. št. 46708, izdala UE Ljublja-
na. s-72287

Alauf Tomaž, Spodnaj Rečica 131, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10393, izda-
la UE Laško. p-72102

Aleš Janez, Breg 57, Mavčiče, vozniško
dovoljenje - dvojnik, kat. ABFGH, št.
S 30136, št. reg. 3733, izdala UE Kranj.
g-72016

Anžič Bojan, Dobovica 7, Dole pri Litiji,
letno spričevalo triletnega programa Srednje
lesarske šole. g-72021

Arko Gregor, Stična 114, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12835.
s-72227

Arnuš Jože, Gomila 2, Destrnik, vozniško
dovoljenje, št. 36466, izdala UE Ptuj.
g-72019

Arzenšek Anton, Zalog 3, Dramlje, zaključ-
no spričevalo Kmetijske šole Šentjur, izdano
leta 1973. g-72028

Babnik Karel, Ravbarjeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
411019, št. reg. 103956. s-72218

Babnik Miha, Celovška 181, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. s-72143

Druge listine
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Bajuk Marija, Radovica 70, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3360.
g-72335

Barga Milan, Mašera Spasičeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Tehniške po-
morske strojne in elektro šole Piran - smer
elektro, izdano leta 1979. s-72221

Barič Jurij, Podplešivica 8, Notranje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 135073, št. reg. 8585. s-72229

Bašl Lidija, Vodova 8, Ptuj, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednješolskega centra
Ptuj-Srednja družboslovna šola splošne sme-
ri, Gimnazija Dušana Kvedra Ptuj, izdano leta
1983. g-72130

Bedenk Barbara, Mire Lenardičeve ulica
5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ledina, izdano leta 1992. s-72069

Belec Aladar, Derčeva ulica 37, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 618162, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-72323

Beljan Simon, Ig 392, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. HG, št. S 632386, št.
reg.195235. s-72075

Berguš Dragica, Nasovče 26, Komenda,
spričevalo OŠ Cerklje na Gorenjskem, izdano
na ime Plevel Dragica, leta 1970. g-72101

Beribak Katarina, Rimska c. 25, Brežice,
spričevalo o končani OŠ, šolsko leto
1993/94. g-72181

Bohinec Boštjan, Cven 51, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11460.
p-72032

Bola Nataša, Trg revolucije 22, Trbovlje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ekonomske
Srednje šole Trbovlje. g-72027

Borin Mateja, Letoviška pot 9 a, Koper,
zavarovalno polico, št. AO 188044, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-72312

Brdnik Irena, Stopnik 42, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1026928. p-72082

Bregar Primož, Muljava 49 A, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
15402. s-72215

Bubuk Maja, Šmartno ob Paki 56, Šmart-
no ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28099, izdala UE Velenje. p-72086

Bučar Damjana, Mirana Jarca 17, Novo
mesto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠGT.
g-72178

Cafuta Andrej, Prežihova 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 22618. p-72052

Cafuta Polona, Prežihova 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 32568. p-72053

Carli Mojmir, Tolstojeva ulica 55, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole Domžale, izdano leta 1979. s-72228

Cencič Mojca, Sečovlje 100, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, št. 8688, izdala UE Izo-
la. g-72391

Cerar Nataša, Stanežiče 33, Ljubljana, di-
plomo Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani,
izdano leta 1985, na ime Bečan Nataša.
s-72099

Cijan Barbara, Vrtojba 9. septembra
213/A, Šempeter pri Gorici, vozniško dovo-
ljenje. g-72132

Cuznar Stella, Zabrežnica 507, Žirovnica,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
Radovljica, šolsko leto 96/97. g-72362

Cvelbar Igor, Cankarjeva cesta 16, Ljublja-
na, diplomo Fakultete za sociologijo, politične
vede in novinarstvo, diplomirani politolog, št.
198, izdana v Ljubljani, 26. 3. 1973. s-72018

Cvetek Ivanka, Srednja vas 22, Srednja
vas, vozovnico, št. 488374, izdal Alpetour
Škofja Loka, na ime Cvetek Jana. g-72195

Čadež Janez, Spodnje Pirniče 20 A, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1105503, št. reg. 45657. p-72008

Čebular Stanislava, Rožanska ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-72219

Čelofiga Daniel, Pot na Dobeno 5a, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785658, reg. št. 7308, izdala UE Domžale.
s-72042

Čepin Romana, Cankarjeva 7, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8525. p-72009

Čermelj Andreja, Vide Pregarčeve 18,
1000 Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomsko komercialne šole, izdano na ime
Krejan Andreja. s-72288

Čop David, Poženelova 5, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 964703. p-72011

Črešnar Jože, Kovaški vrh 6, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18419.
g-72271

Črešnik Marko, Meža 118, Dravograd, in-
deks Fakultete za matematiko in fiziko v Ljub-
ljani. g-72347

Črnak Barbara, Novo Polje XVIII 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1064649, št. reg. 210548. s-72201

Džukič Vesna, Vena Pilona 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 24078, izdala UE
Koper. g-72369

Dakić Rosa, Prištinska ul. 8, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo, izdano leta 1998. s-72161

Davidović Biljana, Hraše 45a, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdana leta 1991, 1993 in 1994 na ime
Pavlovič Biljana. s-72247

Debelak Milena, Jesovec pri Kozjem 31,
Kozje, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje kme-
tijske šole Šentjur. p-72051

Debelak Milena, Ješovec pri Kozjem 51,
Kozje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kme-
tijske šole Šentjur. p-72097

Debeljak Anton, Mali log 7, Loški potok,
spričevalo 1. razreda Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, smer vzdrževalec vo-
zil, za šolsko leto 1983/84. g-72025

Debeljak Borut, Strma pot 18, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 23324, izdala
UE Koper. g-72141

Demšer Matjaž, Mala vas pri Grosupljem
46, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala SŠTP.
s-72348

Denić Sladžana, Ul. Metoda Mikuža 13,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1987. s-72284

Dimec Marjan, Goriška c. 40, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22127, izdala
UE Velenje. p-72087

Dolinšek Herman, Pongrac 3 A, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št.
S 791779. p-72045

Dončić Saša, Vodnikova cesta 155, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem - smer tehnik strežbe,
izdano leta 1991. s-72314

Dragaš Sašo, Trg talcev 8, Kamnik, zava-
rovalno polico št. 594014, izdala Zavarovalni-
ca Tilia. s-72324

Dragutinovič Jovan, Semič 18/a, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6735, iz-
dala UE Črnomelj. g-72264

Drobnič Jože, Veniše 39, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 945.
p-72067

Dujmenović Slavko, Cesta Josipa Ribičiča
10, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. ABFH-
CG, št. 3034. s-72216

Elbl Zofija, Vrtna pot 3, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2751, iz-
dala UE Gornja Radgona. g-72351

Erjavec Matjaž, Mrakova 50, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1063067,
št. reg. 9099. p-72080

Erjavec Tomaž, Verje 18, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1166482,
št. reg. 144988. s-72144

Erzin Urška, Luže 50/A, Visoko, Študent-
sko izkaznico, izdala VUŠ Škofja Loka.
g-72106

Ferenac Vesna, C. I. istrske brigade 78,
Pobegi, spričevalo o končani OŠ. g-72187

Ferlič Brigite, Celovška cesta 511, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1134639, št. reg. 214653. s-72210

Filipič Bogdan, Dole 7, Idrija, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. S 303122, št. reg.
3856. p-72062

Florjančič Marko, Golniška c. 12, Kranj,
delovno knjižico. g-72110

Franc Mateja, Črneška gora 22, Dravo-
grad, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
153-S, šolsko leto 90/91. g-72128

Fric Rosanda, Ribniki 38, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1120995.
p-72054

Frigelj Terezija, Lože 19, Dobrova, zaključ-
no spričevalo srednje šole. g-72393

Furlan Dejan, Podraga 18, Podnanos, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Aj-
dovščina. g-72327

Gabrijan Tanja, Taborniška 18, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10225, iz-
dala UE Sevnica. p-72056

Gabrijelčič Vesna, Cesta ob Soči 14, An-
hovo, vozniško dovoljenje. g-72125

Galić Elvira, Gorazdova ul. 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
SŠTD Ljubljana, izdano leta 1992. s-72289

Galić Sejan, Celovška cesta 502, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 323343, št. reg. 105898. s-72321

Geci Branko, Selo 83a, Prosenjakovci,
vozniško dovoljenje, št. 24909. p-72003

Glavač Marjan, Pod kostanji 22, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra Celje, izdano leta 1971. g-72191

Glavič Bor, Markova ul. 25, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-72190

Golob Janja, Struževo 12, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1115803, št. reg. 46993, izdala UE Kranj.
g-72385

Gorza Milan, C. revolucije 4, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-72241

Gošte Mojca, Smlednik 4 d, Smlednik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1982.
s-72281

Grešovnik Monika, Sv. Danijel 64, Trbo-
nje, diplomo SŠTNPU Ravne na Koroškem.
g-72359

Grmek Marija, Dobeno 55, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 397400, št. reg. 12721. s-72056

Gros Jolanda, Prebačevo 14, Kranj, letno
vozno karto, izdano na ime Gros Tina.
g-72004

Grum Boris, Vodnikova cesta 214, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1043876, št. reg. 183682. s-72403

Gvardjančič Jasna, Savska cesta 36, Bled,
delovno knjižico. s-72297

Haule Kristjan, Uglasle peči št. 18, Preva-
lje, indeks Fakultete za matematiko in fiziko,
izdan leta 1997. s-72058
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Helbl Aleksander, Koroška c. 39, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9246. p-72046

Hodžaj Mojca, Gornje Ložine 4, Stara cer-
kev, delovno knjižico, ser. št. 0274221, reg.
št. 55194, izdana dne 15. 6. 1994. g-72282

Horvat Janja, Zaloška cesta 230 E, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 241700, št. reg. 124706. s-72047

Hođič Muamer, Cesta v Gorico 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17064.
s-72303

Hočevar Mojca, Dobeno 53 A, Mengeš,
indeks Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani. s-72064

Hočevar Terezija, Poljanska c. 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S 611957, št. reg. 30943. s-72337

Hren Irena, Zvezna 11, Celje, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, št. 385.
g-72127

Hribar Ivan, Šmiklavž 7, Gornji Grad, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. 5651.
p-72070

Hribar Mojca, Ob pristanu 2, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1988. s-72392

Hribar Nika, Smoletova 5, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojitelj-
ske šole v Ljbljani, izdano leta 1983. s-72098

Hribar Zdenka, Keršičeva 38, Trbovlje, za-
ključno spričevalo Trgovske šole, izdano leta
1975. p-72030

Hribovšek Jože, Gabrsko 10 B, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika STT-izobraževalni center
Trbovlje, šolsko leto 76/77. g-72185

Hribovšek Jože, Gabrsko 10 B, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in elektro
šole Trbovlje, šolsko leto 73/74. g-72186

Hromc Gregor, Šmartinska cesta 269,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože
Moškrič v Ljubljani. s-72257

Hromc Gregor, Šmartinska cesta 269,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-72259

Humek Rado, Loče 12, Dobova, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9639, izdala UE
Brežice. p-72022

Imamovič Sabina, Betajnova 10, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-72262

Inđič Željko, C. revolucije 6, Jesenice, spri-
čevalo iz slovenskega jezika Filozofske fakulte-
te Ljubljana, izdano 23. 5. 1998. g-72253

Ivašič Vladimir, Prušnikova ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891377, št. reg. 138999. s-72034

Jakupi Vehbi, Teharska 40a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 42076, izdala UE
Celje. p-72004

Janževec Natalija, Cirje 16, Raka, delovno
knjižico. s-72159

Jarc Elizabeta, Voklo 39, Šenčur, indeks
Fakultete za družbene vede. s-72088

Jaskić Enes, Ulica Janeza Puharja 1, Kranj,
delovno knjižico. g-72354

Jež Aljoša, Ulica bratov Komel 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 133608, št. reg. 183104. s-72309

Jež Aljoša, Bratov Komel 37, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2112797,VČ - 1840/97. s-72310

Jelenc Robert, Podnart 41, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 529359, št.
reg. 22128, izdala UE Kranj. g-72275

Jelenko Irena, Ul. 12. oktobra 25, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5004, iz-
dala UE Slovenske Konjice. p-72002

Jeretin Alenka, Ferberjeva ulica 37, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-72068

Jermaniš Marija, Vojkovo nabrežje 33/a,
Koper, spričevalo Srednje ekonomske šole
Koper, izdano leta 1989. g-72250

Jordan Marija, Ul. bratov Učakar 136, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734022, št. reg. 78229. s-72085

Jovič Igor, Plešičeva ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1003294, št. reg. 134585. s-72061

Jovčić Slaviša, Kebetova 1, Kranj, vozov-
nico, št. 930031, izdalč Alpetour Škofja Lo-
ka. g-72383

Jug Bojana, Cesta talcev 18/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16163, iz-
dala UE Velenje. p-72021

Jurač Liana, Gubčeva 11, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 561542, izdala UE Ilirska Bistrica. g-72279

Jurdana Danijela, Mavžan 56, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 19745, izdala UE
Koper. g-72126

Kalan Nataša, Podlubnik 296, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22604,
izdala UE Škofja Loka. s-72035

Kalinšek Anja, Sp. Brnik 3 B, Cerklje, vo-
zovnico, št. 418932, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-72192

Kamenšek Jožica, Mestni vrh 107, Ptuj,
spričevalo. g-72339

Keber Matjaž, Ogrinčeva ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250346, št. reg. 223952. s-72076

Kenda Jožica, Prapetno 18, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 793529, izdala UE
Tolmin. g-72124

Kercan Radmila, Krivec 47, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1051607, št. reg. 127523. s-72105

Kerin Martin, Cesta 4. julija 18, Krško,
osebno izkaznico, št. 26215. p-72038

Kikelj Špela, Podlubnik 174, Škofja Loka,
vozovnico, št. 430809, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-72114

Klavžar Boris, Scopolijeva ulica 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213956, št. reg. 125776. s-72087

Klobučar Joso, Šišenska cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 169598, št. reg. 9237. s-72280

Klopčič N., Cesta na Markovec 1, Koper,
spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu AŠ EAŠC Koper, izdano leta 1967.
g-72135

Knez Albert, Vas 15, Radlje ob Dravi, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10339.
p-72108

Knez Gašper, Poženelova 3, Laško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PTT srednješolski
center Ljubljana, izdano leta 1993. p-72013

Koca Naser, Lokve 48, Črnomelj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8234, izdala UE Čr-
nomelj. p-72049

Kocbek Danilo, Oblane 4, Ceršak, carin-
sko službeno izkaznico, št. 0505633.
g-72336

Kocet Marija, Kobilje 138, Lendava, de-
lovno knjižico, ser. št. 104259. p-72110

Kocjan Mirko, Škofjeloška cesta 15, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61608, reg. št. 52752, izdala UE Ljubljana.
s-72012

Kogoj Petra, Bilje 38 A, Renče, vozniško
dovoljenje. g-72340

Komadina Radislav, Zatišje 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11955.
p-72019

Koražija Nataša, Krimska 7, Ljubljana, di-
plomo Fakultete za družbene vede, izdana le-
ta 1993. s-72367

Koren Helena, Gorazdova ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889429, št. reg. 146066. s-72123

Korošec Danijel, Žička 33, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2166. p-72104

Korošec Stojan, B. Berglez 30, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št.
10123. g-72268

Kovač Edvard, Kalanova ulica 3, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 483084, št. reg. 194701. s-72232

Kozole Dragica, Cesta prvih borcev 31,
Brestanica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdana leta 1993
in 1994. g-72390

Košir Dušica, Cesta v zgornji Lig 69, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 548456, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-72121

Košmerl Andrej, Retje 26, 1318 Loški po-
tok, spričevala PTT srednje šole, smer elek-
trotehnik telekomunikacij Ljubljana, izdana le-
ta 1993, 1994 in 1995. g-72251

Krajnc Boštjan, Kardeljev trg 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19725, iz-
dala UE Velenje. Kralj Marija, Trubarjeva ul.
12, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3570. p-72084

Kralj Petra, Na Brežini 1, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 11914. s-72074

Kramberger Martina, Irje 39, Rogaška Sla-
tina, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizer-
ske šole Boris Kidrič v Celju. g-72188

Kranjc Matjaž, Šujica 77/A, Dobrova, de-
lovno knjižico. s-72173

Kranjc Matjaž, Šujica 77/a, Dobrova, di-
plomo SŠTS Franc Leskovšek Luka v Ljublja-
ni, izdana leta 1986. s-72174

Krasniqi Samir, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17146.
s-72022

Kraškovic Katja, Primičeva ulica 30, Škof-
ljica, študentsko izkaznico št. 19312744, iz-
dala Ekonomska fakulteta. s-72331

Krašna Primož, Budanje 98, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1243009,
izdala UE Ajdovščina. g-72266

Kreško Zoran, Hrušica 58e, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole,
izdano leta 1997. s-72322

Krečan Emil, Modraže 27, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20317.
s-72162

Kristanc Robert, Štefetova 19 b, Šenčur,
študentsko izkaznico, št. 311421, izdala Eko-
nomskla fakulteta. s-72293

Krštinc Rado, Hruševec 21, Straža, za-
ključno spričevalo Srednje lesarske šole Škof-
ja Loka, za šolsko leto 1986. g-72252

Krč Matjaž, Linhartova cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 892222, št. reg. 152869. s-72236

Krč Matjaž, Linhartova cesta 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 583649, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-72237

Kuhar Stanka, Na kalu 13, Naklo, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, izdano na ime Marko-
vić Stanka. g-72386

Kuhelnik Elizabeta, Partizanska 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6601, izdala UE Slovenj Gradec. g-72276

Kukavica Ale, Cesta 4. julija 52/a, Krško,
vozn iško dovo ljenje, kat. BGH, št. 17112.
p-72106



Stran 6902 / Št. 72 / 23. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kunc Renato, Dole 26, Idrija, zaključno
spričevalo Gradbene šole, šolsko leto
1992/93. g-72197

Laban Aleksandar, Florjanov trg 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33441, izdala UE Novo mesto. g-72108

Lakič Uroš, Štrausova 3, Jesenice, spriče-
valo o končani OŠ. g-72394

Lap Angela, Kamenska Dobrava 1, Komen-
da, delovno knjižico. g-72345

Lapornik Igor, Opekarna 11a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8266, iz-
dala UE Trbovlje. s-72043

Lavtar Mateja, Na Logu 4, Škofja Loka,
vozovnico, št. 473047, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-72196

Lenart Franc, Pacinje 34a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32195, izdala UE
Ptuj. g-72277

Lepoša Žalec Breda, Plesiše 10, Logatec,
indeks Visoke šole za socialno delo, izdano
na ime Žalec Breda. s-72409

Lesjak Matjaž, Florjan 188, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17584,
izdala UE Velenje. p-72092

Lesjak Tratnik Milena, Skozi Gaj 11, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079008. p-72015

Leskovar Tatjana, Planina 31, Kranj, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu-vzgoji-
telj. g-72115

Lipičar Gale Nataša Marija, Ulica Gubčeve
brigade 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 887462, št. reg. 101905.
s-72083

Ljubanović Stjepan, Kersnikova 7, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7672,
izdala UE Grosuplje. s-72240

Ločnikar Jože, Kersnikova c. 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19326, iz-
dala UE Velenje. p-72090

Lužar Jure, Pibernikova cesta 28, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 979966, izdala UE Kamnik. s-72172

Lubšina Jožica, Gaberje 24, Dobova, spri-
čevalo o končani OŠ, izdano 16. 6. 1973 na
ime Gerjevič Jožica. g-72026

Mandić Dragan, Sp. Gameljne 2 c, Šmart-
no/Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352240, št. reg. 172819. s-72059

Marc Silvo, Lozice 7, Podnanos, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1087738, izdala
UE Ajdovščina. g-72361

Marjanović Brankica, Stjenkova ul. 8, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14266, izdala UE Postojna. g-72364

Markič Mateja, Gorenje polje 39b, Anho-
vo, spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Tekstilne šole. g-72260

Marušič Aleš, Opatje selo 4, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHCFE, št. 28784,
izdala UE Nova Gorica. g-72049

Mask Demis, Renče 40/c, Renče, voz-
niško dovoljenje. g-72122

Meglič Ana, Poljanski nasip 32, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 478113, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-72134

Merčun Franc, Bišče 7, Domžale, zaključ-
no spričevalo, št. 16, Srednje živilskešole v
Mariboru, izdano leta 1970. s-72334

Mihelčič Matjaž, Ulica Milke Kerinove 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1107606, št. reg. 148257. s-72078

Mijošek Igor, Ložnica 3, Celje, spričevalo
2. letnika Srednje tehnične šole Celje, šolsko
leto 90/91. g-72189

Miketič Robert, Steletova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 931502, št. reg. 177578. s-72031

Miklavčič Drago, Šalek 82, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16165, izdala
UE Velenje. p-72093

Miklič Dejan, Pot za stan 10, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12758, iz-
dala UE Vrhnika. s-72406

Miklič Špela, Trubarjeva cesta 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1264215, št. reg. 195142. s-72217

Milač Maja, Zg. Pirniče 5, Medvode, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole eko-
nomske in družboslovne usmeritve Kranj, iz-
dano 28. 6. 1991. s-72319

Miljković Danijela, Podlubnik 159, Škofja
Loka, delovno knjižico. s-72376

Mir Karmen, Trubarjeva 10, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11960, izdala
UE Gornja Radgona. g-72177

Mirt Zdenko, Sovretova 35, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1828.
p-72063

Mitrović Dragan, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki. s-72278

Mlinarič Pikelj Marjana, Loke 20, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S407764.
p-72001

Moličnik Marko, Logarska dolina 2, Solča-
va, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4942.
p-72040

More Franc, Bedrih 6, Žiri, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. 4834. s-72071

Mrak Breda, Zg. Bitnje 223, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 189034, reg. št. 37033, izdala UE Kranj.
g-72103

Mrkaljević Mirsada, Panovišak cesta 11,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, izda-
no leta 1998. s-72371

Mubi Drago, Kriška 18, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 288738, reg. št.
7164, izdala UE Kranj. g-72017

Murn Ana, Trata I/3, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4455, izdala UE
Kočevje. g-72272

Naglič Nataša, Tomažičeva ulica 46, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065613, št. reg. 174258. s-72082

Novak Djurdjica, Klavčičeva ulica 7, Kam-
nik, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Bo-
ris Kidrič Celje-Poklicna frizerska šola, izdano
leta 1973. s-72063

Novak Jadranka, Trnovčeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446598, reg. št. 21374, izdala UE Ljubljana.
s-72408

Novak Veronika, Dekani 59, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 42969, izdala UE
Koper. s-72410

Oderlap Danica, Leška c. 10, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9780, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-72131

Oman Jure, Skokova ul. 12, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1045585, reg. št. 29887, izdala UE Kranj.
g-72379

Oman Mateja, Breg ob Kokri 11, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1045586, izdala UE Kranj. g-72377

Osolnik Tomaž, Slivna 12, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1246096. s-72165

Otoničat Katja, Moste 76 A, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. A, št. S 961423.
s-72139

Oven Sašo, Ulica Vide Pregarčeve 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 544316, št. reg. 166669. s-72341

Ošlaj Jože, Filovci 371, Bogojina, vozniško
dovoljenje, št. 25740. p-72069

Pakiž Jože, Levstikova 27, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 906798,
reg. št. 2846, izdala UE Trebnje. g-72013

Pantner Melita, Kozjak 76a, Mislinja, de-
lovno knjižico. g-72003

Paskvale Dragica, Podgrad 23, Šentjur,
diplomo Poslovno finančne in trgovinske de-
javnosti v Trbovljah, izdano leta 1990.
g-72338

Pavešić Sladjana, Snebersko nabrežje 25,
Ljubljana, delovno knjižico. s-72211

Peras Zdenko, Beblerjeva 5, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 16483. g-72342

Perić Robert, Breznikova cesta 35, Dom-
žale, spričevalo OŠ, izdal Izobraževalni center
Cene Štupar, izdano leta 1990. g-72306

Perkunič VIda, Obrežje 58, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo 1. letnika ŠOŠ Sevni-
ca, izdano leta 1979 na ime Galič Vida.
g-72020

Petek Darjan, Grajena 2a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 38630. g-72270

Petek Robert, Čopova 1, Žalec, delovno
knjižico. p-72023

Petkovšek Marko, Ob progi 10, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10214.
s-72283

Picelj Katarina, Gregorčičeva 13 A, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-72245

Pikovnik Tomaž, Strahomer 32, Ig, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1076945, št. reg. 201331. s-72238

Plahuta Peter, Pameče 37 b, Jurklošter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9506, iz-
dala UE Laško. p-72060

Plešnik Matjaž, Zg. Pirniče 71 G, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1163661, št. reg. 213805. s-72231

Podlesnik Malči, Stantetova 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22350, iz-
dala UE Velenje. p-72050

Poljšak Samo, C. 18. aprila 7, Vipava, spri-
čevalo 4. letnika TŠC, izdano leta 1996.
g-72184

Popek Jožko, Ljubljanska cesta 88, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1984. s-72060

Popit Danijel, Turnovše 17, Vrhnika, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1990. s-72225

Povšič Branko, Šempas 3a, Šempas, voz-
niško dovoljenje. g-72265

Pozvek Boženka, Ul. bratov Učakar 136,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
AO 00101158281, izdala Zavarovalnica Slo-
venica. s-72045

Poštrak Ivan, Šarhova ulica 30, Ljubljana,
delovno knjižico. s-72316

Prek Zdenka, Špikova 17, Kranj, spričeva-
lo 4. letnika Srednje tehnične čevljarske šole
v Kranju, izdano na ime Aljančič Zdenka.
g-72258

Previšić Sebastjan, Stanetova ul. 11, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
18590, izdala UE Velenje. p-72085

Prosen Anton, Luža 9, Dobrnič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 450, reg. št. 8262,
izdala UE Trebnje. s-72041

Puc Martin, Aškerčeva cesta 15, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19322271, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. s-72315

Pucelj Francka, Jezerška c. 63/a, Kranj,
spričevalo za trgovskega poslovodjo, izdano
na ime Jerman Francka, za šolsko leto
1980/81. g-72254
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Pucer Zmagoslava, Dolinska c. 56/c, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Koper. g-72388

Radanović Ljiljana, Tržaška cesta 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733035, št. reg. 146051. s-72370

Radanovič Anton, Opekarska 13a, Koper,
študentsko izkaznico št. 017741, izdala
Visoka upravna šola. s-72048

Radulovič Branko, Štihova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 732294, št. reg. 198032. s-72046

Rajić Igor, Žaucerjeva 18, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico št. 19298867, izdala Eko-
nomska fakulteta. s-72350

Rajterič Matej, Kamniška cesta 69, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1164224, št. reg. 196585. s-72086

Rakipov Lidija, Tbilisijska ulica 4v, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-72332

Rant Andraž, Zali log 11 A, Železniki, voz-
niško dovoljenje, št. 22652. s-72167

Remec Saša, Ulica Gubčeve brigade 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 544849, št. reg. 164857. s-72138

Renčelj Miran, Ulica Milke Volk 49, Ore-
hova vas, študentsko izkaznico, št.
71940572, izdala Biotehniška fakulteta v Ljub-
ljani. s-72129

Repe Eva, Rožna dolina 7, Lesce, štu-
dentsko izkaznico št. 299018, izdala Ekonom-
ska fakulteta. s-72407

Repinc Viktorija, Polje 24, Bohinjska Bi-
strica, letno spričevalo 1. letnika Centra sred-
njih šol Jesenice, izdano 20. 6. 1980 in 2. let-
nika, izdano 23. 8. 1982. g-72255

Resman Liza, Nanoška 17, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. s-72180

Rigler Matija, Praproče 9, Ortnek, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 1788. s-72307

Ristov Risto, Ulica Andreja Kumarja 47,
Ljubljana, zaključno spričevalo Avto šole na
Ježici, izdano leta 1972. s-72329

Rogač Boštjan, Petanjci 16 a, Tišina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 30837.
p-72055

Rogelja Marino, Cankarjeva 40, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. g-72120

Rogelšek Miroslav, Koroška c. 1/b, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
05659, izdala UE Ljubljana. p-72089

Rojc Marko, Lisce 36, Celje, vpisni list za
čoln, št. 02/03-3446/95, izdano 24. 7.
1995. s-72166

Rokavec Duška, Grajzerjeva ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44246, št. reg. 118971. s-72326

Rubić Zvonka, Kavčičeva ulica 44, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 0137052, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-72194

Rus Vida, Einspielerjeva 2, Ljubljana, di-
plomo Gimnazije Ljubljana-Šentvid, izdana le-
ta 1970. s-72261

Sajovic Mateja, Cesta na klanec 17a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 360386, reg. št. 35293, izdala UE Kranj.
g-72009

Saksida Rudolf, Šmarje 26, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S 75829. g-72267

Samsa Sebastijan, Trg V. Vlahoviča 8, Rib-
nica, spričevalo 1. letnika Srednje šole Ko-
čevje, za šolsko leto 1989/90. s-72050

Sapač Majda, Predanovci 51, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 22900. p-72027

Schaffer Andreas, Dolga brda 7, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 3416, izdala
Občina Ravne na Koroškem. g-72014

Senegačnik Martin, Rakova steza 1 a,
Frankolovo, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške šole v Celju, izdano leta 1979.
s-72090

Shatmani Samedin, Sketova 4, Ljubljana,
delovno knjižico. s-72147

Simonič Jože, Mladica 15, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3482.
p-72098

Sirše Tina, Šmarska c. 27, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27939, izdala
UE Velenje. p-72088

Skok Nina, Tomšičeva c. 10/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25082, iz-
dala UE Velenje. p-72095

Skoko Cvetka, C. na Markovec 9, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16669,izdala
UE Koper. g-72010

Skupek Valerija, Smrečnikova 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13848, izdala Občina Novo mesto. g-72274

Slamič Aja, Cesta v Rastke 14, Ljubno ob
Savinji, spričevalo OŠ, za šolsko leto
1983/84. g-72242

Smolnikar Simon, Gorjuša 7, Dob, spriče-
valo, šolsko leto 95/96 Srednje lesne šole.
g-72372

Sobočan Roland, Zadružna ul. 15, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13710. p-72014

Soklič Anton, Novo Polje cesta XV 24,
Ljubljana, delovno knjižico. s-72146

Souvan Tomaž, Rašica 24, Šmartno/Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646958, št. reg. 64035. s-72070

Srdić Svetlana, Ul. bratov Babnik 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
032939. s-72317

Stanovnik Olga, Miklošičeva 36, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 511887, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-72053

Steiner Marija, Ljubljanska 19, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
555776, št. reg. 4285. s-72299

Stojanovič Dragan, Jakčeva ulica 20, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, št. 36793, iz-
dala UE Novo mesto. g-72112

Stranščak Boris, Srgasi 35, Šmarje, spri-
čevala Trgovske šole, izdana v letih 1968 do
1971. g-72256

Strgar Igor, Ul. bratov Učakar 96, Ljublja-
na, zaključno spričevalo OŠ Veljka Vlahoviča,
izdano leta 1986. s-72233

Struna Janja, Zeljne 5 A, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 9858, izdala UE Kočev-
je. g-72116

Stupar Miodrag, Črnomeljska cesta 29,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje agroži-
vilske šole, izdano leta 1991. s-72300

Šantelj Vanja, Gorene 8, Postojna, spriče-
valo, šolsko leto 1996/97. g-72389

Šarman Milko, Hacquetova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 391868, št. reg. 190526. s-72081

Šef Ana Marija, Ul. Koroškega bataljona
11, Ljubljana, spričevalo OŠ Milana Šušterši-
ča v Ljubljani. s-72234

Šefer Marko, Kerenčičeva 8, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9361, izdala
UE Gornja Radgona. g-72355

Šet Bojan, Orožnova 8/b, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9284, izdala
UE Šentjur. p-72103

Šifrer Mojca, Žabnica 38, Žabnica, vozov-
nico, št. 524265, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-72117

Šikovc Maja, Pot Vitka Pavliča 20, Hrast-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 395,
izdano leta 1996. g-72193

Šinkovec Helena, M.D.B. 17, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14165.
p-72043

Širovnik Andrej, Jakčeva ulica 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1064492, reg. št. 210414, izdala UE Ljub-
ljana. s-72344

Škerjanc Lovro, Roženberk 7, Šentrupert,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Šolskega centra Novo mesto, izdana leta
1998. s-72352

Škrgatić Bano Sandra, Prijateljeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
40597, št. reg. 181606. s-72224

Škrjanc Majda, Vrhpolje 192, Kamnik, spri-
čevalo 1. in 2. letnika, izdana leta 1993 in
1994. g-72363

Škulj Gašper, Selo pri Robu 2, Rob na
Dolenjskem, indeks Biotehniške fakultete-kra-
jinska arhitektura. s-72212

Šlegel Majda Magdalena, Poljanska c. 42,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, št. 9818.
g-72269

Šlibar Aleš, Osretki 6, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske šole
v Domžalah, št. 40/95. s-72285

Štante Lea, Vrazova 4, Ormož, indeks.
g-72356

Šumelnjak Aljoša, Trubarjeva 22, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 924750.
g-72111

Šušteršič Niko, Zgornje Bitnje 102 a, Žab-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
227594, št. reg. 13443, izdala UE Kranj.
g-72104

Tamše Damjan, Glavni trg 4, Slovenj Gra-
dec, spričevalo Šole za prodajalce, šolsko le-
to 86/87. g-72133

Tešić Dragan, Prežihova ul. 4, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15016, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-72387

Tkalec Zorka, Ulica 28. maja 65, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 769656, reg. št. 174886, izdala UE
Ljubljana. s-72005

Tojić Mira, Rimska cesta 17, Ljubljana,
spričevalo 1 in 2. letnika ter potrdilo o kvalifi-
kaciji, št. 3, izdano 13. 12. 1972 - Gostinska
šola. s-72368

Tomac Jurij, Partizanska ulica 2, Piran,
spričevalo 4. letnika Škofijske klasične gimna-
zije Šentvid, izdano leta 1998. s-72169

Tonja Darja, Sv. duh 214, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo št. 160, poklic ekonom-
ski tehnik. g-72023

Trbižan Katarina, Jamova cesta 56, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 323126, št. reg. 165703. s-72223

Trnkoczy Andrej, Ulica Gubčeve brigade
31, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja, izdano leta 1998. s-72325

Trnkoczy Jernej, Ulica Gubčeve brigade
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1012292, št. reg. 174982. s-72065

Trobec Bojan, Pod Taborom 9, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 8520.
g-72113

Tušar Gabrijela, Volče 30, Tolmin, indeks
Visoke upravne šole v Ljubljani. s-72097

Urbas Ančka, Župančičeva ulica 17, Dob,
spričevalo 1. letnika Agroživilske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1990. s-72089

Uršič Barbara, Župančičeva ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 1992. s-72051

Uršnik Jože, Sv. Danijel 6 a, Trbonje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5337.
p-72018
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Vasić Željko, Belokranjska 25, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 617556. s-72353

Vavček Jožefa, Križni Vrh 22, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5871. g-72102

Velikonja Marko, Triglavska 12, Žiri, voz-
niško dovoljenje. g-72015

Venigar Dorej, Podjunska 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 244035, št. reg. 68360. s-72305

Verščaj Andreja, Družinska vas 41b, Šmar-
ješke toplice, dijaško mesečno vozovnico, št.
28983. s-72248

Vidic Nataša, N. Sl. Černeta 19, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
194912. g-72107

Vidmar Stanislav, Tugomerjeva ulica 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 483282, št. reg. 12438. s-72208

Vilar Mitja, Ljubljanska 24, Šmarje-Sap, di-
plomo, št. II-240 Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo, izdana 3. 7. 1986. s-72411

Vilfan Jože, Ulica Lili Novy 30, Ljubljana,
delovno knjižico. s-72298

Vintar Srečko, Sp. Stari grad 10, Krško,
spričevalo 8. razreda, za šolsko leto1992/93.
g-72024

Vitežnik Marko, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, indeks Pravne fakultete v Mariboru.
g-72360

Vodopivec Sašo, Opatje selo 2/F, Miren,
vozniško dovoljenje. p-72024

Vojnović Željko, Vojvode Putnika 32, Srem-
ska Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 16/Ko z dne 28. 8. 1978, izdal Srednje-
šolski center kovinske in avtomehanske stro-
ke v Škofji Loki. s-72119

Vozelj Metka, Jablana 12, Zagorje, spriče-
valo 1. in 2. letnika Gostinske šole v Zagorju.
p-72096

Vuk Mirjana, Škerjančevo 15 A, Radomlje,
spričevalo o končani OŠ. g-72100

Writzl Franc, Čerinova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 545755, reg. št. 35844, izdala UE Ljublja-
na. s-72374

Zabukovec Saša, Reboljeva 6, Ljubljana,
spičevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1994. s-72140

Zajc Uroš, Florjan 285, Gornji Grad, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20202, izdala
UE Velenje. p-72094

Zajec Milica, Trlično 18, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10908.
p-72042

Zapečnik Robert, Podjunska 26, Mežica,
zavarovalno polico št. 41401000989, izdala
Zavarovalnica Slovenica. p-72076

Zdešar Milena, Babna gora 1 B, Polhov
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
Agroživilske šole -Cene Štupar CIP v Ljubljani.
s-72164

Zgonik Silvan, Skrilje 26, Dobravlje, za-
ključno spričevalo poklicne šole Branko Bre-
lih Nova Gorica, št. 728/KO, izdano 30. 6.
1978. g-72244

Zmajšek Natalija, Okrogarjeva ulica 17, Za-
gorje, spričevalo 1. letnika Šole za prodajalce,
izdano leta 1980, na ime Klukej Natalija.
g-72118

Zorec Franc, Gomila pri Kogu 45, Kog,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5385,
izdala UE Ormož. g-72357

Zorman Janez, Valburga 29, Smlednik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina v Ljub-
ljani, izdano leta 1981. s-72066

Zorzut Sebastjan, Hruševlje 13 a, Dobro-
vo, študentsko izkaznico, št. 64960283, iz-
dala Fakulteta za elektrotehniko. s-72183

Zupan Rudi, Planina 19, Kranj, dijaško iz-
kaznico. g-72006

Zupan Simon, VII. Ulica - del 8, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 34360, št. reg. 26058. s-72213

Zupančič Dragica, Rakovniška 2, Ljublja-
na, veteransko izkaznico, št. 13337. s-72203

Zupančič Franc, Pot 27. julija 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40298, iz-
dala UE Kamnik. s-72052

Zupančič Marjeta, Ravne 10, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 991727.
s-72175

Zupančič Marko, Dešeča vas 1, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
25708, izdala UE Novo mesto. s-72330

Žagar Nina, Mlinarska pot 6, Novo mesto,
delovno knjižico, reg. št. 42336. g-72109

Žalar Milan, Ivenca 27, Vojnik, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDFEGH, št. 35628.
p-72029

Žigon Damjan, Rozmanova 68, Koper, ma-
turitetno spričevalo, smer ekonomsko komer-
cialni tehnik (V. stopnja). g-72249

Žorž Eda, Zemono 11, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 690881, izdalaUE
Ajdovščina. g-72343

Žunko Tatjana, Šikole 38/a, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31432, iz-
dala UE Ptuj. g-72358
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