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Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 305/96 Rg-281
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

GREGORC & CO. DEDIČI, d.d., Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/24663/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 15. 11. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ivo Janez Gregorc, Na-
dege Gregorc, Alenka Gregorc in Peter
Gregorc, z ustanovitvenim kapitalom
1,000.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na delničarje po enakih delih.

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 10. 9. 1998

Srg 3590/95 Rg-282
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

AC Projekt, podjetje za svetovanje,
organizacijo, poslovno informacijsko-ra-
čunovodski inženiring, trgovino, zunanjo
trgovino, proizvodnjo ter zastopanje tu-
jih partnerjev, d.o.o., Ostenk 8b, Trbov-
lje, reg. št. vl. 1/23262/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nevenka Božič in Peter
Špan, oba Dom in vrt 46, Trbovlje, z usta-
novitvenim kapitalom 185.682 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje 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 6. 10. 1998

Srg 6777/96 Rg-284
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

CITY NEPREMIČNINE, d.o.o., podjet-
je za promet z nepremičninami in po-
slovne storitve, Slovenska c. 27, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Smrekar Darko, Božič
Tadej in Hussu Vito, z ustanovitvenim kapi-
talom v znesku 1,500.000 SIT.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na usta-
novitelje Smrekar Darka, Božič Tadeja in
Hussu Vita.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 1998.

Srg 6175/98 Rg-286
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba DELO ROTO, tisk časopisov,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Delo, časopisno in založ-
niško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
z ustanovitvenim kapitalom 2,000.000 SIT,

ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,000.000 SIT in vse ostalo premoženje
prenese v celoti na ustanovitelja Delo, ča-
sopisno in založniško podjetje, d.d., Ljub-
ljana.

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. 11. 1998

MARIBOR

Srg 1434/98 Rg-285
Družba MOBITEX, export-import, trgo-

vina, zastopstvo in storitve d.o.o., Ma-
ribor, Glavni trg 17 b, reg. št. vl.
1/7289-00, katere družbenika sta Pukla-
vec Jožef in Puklavec Sonja, oba Maribor,
Hudalesova ul. 50, po sklepu družbenikov z
dne 15. 10. 1998 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Puklavec
Jožef in Puklavec Sonja.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1998

PTUJ

Srg 98/00284 Rg-210808
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00284 z dne 8. 10. 1998 pod
št. vložka 1/07414/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: DARTON, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: DORTON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Krčevina pri Vur-

bergu 157d
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Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Majhenič Darja in Majhe-

nič Miran, izstop 28. 10. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Majhenič Darja, Metelkova 25,
Maribor in Majhenič Miran, Kettejeva 20,
Maribor.

SLOVENJ GRADEC

Srg 353/98 Rg-283
Družba PETELIN, storitveno podjetje,

d.o.o., Legen 4, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, reg. št. vl. 1/2814-00, katere
družbenik je Petelin Slavko, po sklepu druž-
benika z dne 29. 8. 1998 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Petelin Slav-
ko iz Legna 4, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 11. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-3/98 Ob-8366
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gos-

podarstvo z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo pravila sindikata družbe ob-
lačila ČIB 2000 iz Bovca, Industrijska
cona 2.

Pravila so vpisana v evidenco s 16. 11.
1998 pod zaporedno številko 34 z nazivom
pravila sindikata Oblačila ČIB 2000, Bovec,
Industrijska 2.

Pravila so vpisana na zahtevo pooblašče-
ne osebe sindikat oblačila ČIB 2000, s po-
slovnim sedežem v Bovcu, Industrijska 2.

Št. 06/02-02400-3/98 Ob-8404
Pravila sindikata z imenom Sindikat

podjetja Litostroj, E.I. neodvisnost, s se-
dežem, Litostrojska 40, Ljubljana se z
dnem 16. 9. 1998 hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg prekomor-
skih brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 145 in zaporedno
matično številko 1157876.

Št. 06/02-02400-4/98 Ob-8405
Pravila sindikata z imenom SKEI, Sindi-

kalna podružnica Litostroj EI, s sedežem
Litostrojska 40, Ljubljana se z dnem
12. 10. 1998 hranijo pri Upravni enoti Ljub-

ljana, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 146 in zaporedno
matično številko 1157922.

Razglasi sodišč

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

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

N 32/98 R-146
Gabrijelčič Vladimir, roj. 30. 7. 1919, je

pogrešan (na predlog Gabrijelčič Dragice,
Gorenje polje 18, Anhovo, ki jo zastopa
odvetnik Marjan Petrič iz Nove Gorice).

Skrbnica za poseben primer je Tinta Iva-
na, Vojkova ulica št. 98, Anhovo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 8. 1998

N 25/98 R-145
Pregelj Janez, pok. Andreja iz Renč 192,

je pogrešan (na predlog Mozetič Vojka, Mo-
horini 9, Renče, ki ga zastopa odv. Tanja
Marušič iz Nove Gorice).

Skrbnik za poseben primer je Darko
Špacapan, Mohorini 16/a, Renče.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/97-47 S-479
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/97

z dne 16. 11. 1998 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom EKO Urek, d.o.o.,
Novo mesto – v stečaju, Krajčeva 7, No-
vo mesto, zaključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 11. 1998

St 4/97 S-480
To sodišče objavlja na podlagi 2. odst.

52. člena v zvezi z 173. členom zakona o

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 in 39/97) oklic;

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Lesonit Lesno-
kemična industrija d.d., Ilirska Bistrica –
v stečaju, ki bo 22. 12. 1998 ob 9. uri, v
razpravni dvorani št. 135/I.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo med uradnimi ura-
mi za stranke v stečajni pisarni tukajšnjega
sodišča (soba št. 208/II) in v stečajni pisar-
ni Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovni-
ci priložijo dokazilo, da jo je podpisal zako-
niti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bo-
do upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki
jih bo senat prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 11. 1998

St 15/95 S-481
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

15/95 z dne 13. 11. 1998 sklenilo, da se
ustavi nadaljnje vnovčenje stečajne mase in
se zaključi stečajni postopek nad dolžni-
kom Whiteinvest – izdelava predmetov
iz papirja in drugih materialov, d.o.o.,
Koper – v stečaju.

Terjatve stečajnega dolžnika se prene-
sejo na stečajnega upnika Sklad RS za raz-
voj malega gospodarstva Ljubljana, in sicer:

– terjatev do dolžnika Goltrade, d.o.o.,
Ljubljana v znesku 1,205.680 SIT s pp.:

– terjatev do dolžnika Rura, d.o.o., Ljublja-
na v znesku 7,954.19 DEM v SIT protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, stroškov pravdnega postopka v
znesku 65.755 SIT in izvršilnih stroškov v
znesku 26.353,80 SIT z zakonskimi zamud-
nimi obrestmi od 15. 5. 1998 do plačila.

V sodni register tega sodišča in v druge
uradne evidence se po pravnomočnosti vpi-
še sklep o zaključku stečajnega postopka
nad dolžnikom in se stečajni dolžnik izbriše
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 1998

St 26/98 S-482
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom TV 3, Televizijska de-
javnost, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Štula
23, opr. št. St 26/98 z dne 17. 11. 1998
sklenilo:

1. Postopek prisilne poravnave se us-
tavi.

2. Nad dolžnikom se po uradni dolžnosti
začne stečajni postopek.

3. Dosedanji upravitelj prisilne poravna-
ve Igor Bončina iz Ljubljane nadaljuje delo
kot stečajni upravitelj.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

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

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
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ustreznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 3. 1999 ob 9.45 v konferenčni dvo-
rani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 1998

St 78/98 S-483
To sodišče je s sklepom St 78/98 dne

19. 11. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Emona ribarstvo, d.o.o., Vese-
lova 14, Ljubljana.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Mar-
ta Kalpič Zalar iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 3. 1999 ob 10.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1998

St 42/97 S-484
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 42/97 sklep z dne 19. 11. 1998:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Fiori,

Pletenine, tekstil, d.o.o., Celje, Opekar-
niška 6, Celje, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Fiori, Pletenine,
tekstil, d.o.o., Celje, Opekarniška 6, Celje,
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 1998

St 36/97 S-485
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 36/97 sklep z dne 19. 11. 1998:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Ro-

yal, Podjetje za storitveno in trgovsko
dejavnost, d.o.o., Cesta na Lohomšek 8,
Laško, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris
stečajnega dolžnika: Royal, Podjetje za stori-
tveno in trgovsko dejavnost, d.o.o., Cesta na
Lahomšek 8, Laško, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 1998

St 40/97 S-486
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 40/97 sklep z dne 19. 11. 1998:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Fino-

mehanika, p.o., Celje, Kocbekova 3, Ce-
lje, se zaključi.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 1998

St 4/97 S-487
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 4/97 sklep z dne 19. 11.
1998:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Krea-
tor, Obrtno podjetje, p.o., Celje, Ulica me-
sta Grewenbroich 11, Celje, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Kreator, Obrtno
podjetje, p.o., Celje, Ulica mesta Grewen-
broich 11, Celje iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 1998

St 35/98 S-488
To sodišče je dne 20. 11. 1998 s

sklepom opr. št. St 35/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad samostojnim podjet-
nikom Milanom Slavičem, s firmo “Marmo-
term” luksuzna oprema in ogrevanje iz
marmorja in granita Milan Slavič s.p., Ma-
ribor, Jadranska 27.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova
4, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Probanka, d.d., Maribor, Gosposka
ul. 23,

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Ljubljana,

3. Krekova družba za financiranje, d.o.o.,
Maribor, Slomškov trg 18,

4. Karoserist Maribor, Proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Jadranska 27,

5. predstavnik sveta delavcev, Bruno Go-
renjak, Maribor, Beograjska 38.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tukajšn-
jega sodišča dne 20. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 1998

St 20/95 S-489
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Miproel, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Nova Gorica, Liskur 19,
Nova Gorica, v stečaju, izven naroka dne
19. 11. 1998, sklenilo:

stečajni postopek zoper stečajnega dolž-
nika Miproel, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Nova Gorica, Liskur 19, Nova Gorica, se
zaključi.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register te-
ga sodišča pod vl. št. 1/02015.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 1998

Št. 2580-8-400006 Ob-8442
Na podlagi XII. poglavja statuta podjetja

Radeče papir, p.o., objavlja razpisna komi-
sija razpis za

generalnega direktorja podjetja Rade-
če papir, p.o.

Prijavljeni kandidat mora poleg splošnih
zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– da ima stopnjo strokovne izobrazbe naj-
manj VI/I,

– da ima pet let delovnih izkušenj na vo-
dilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost za uspešno gospo-
darjenje in organizacijske sposobnosti,

– da predloži svoj program razvoja usme-
ritve podjetja.

Generalni direktor se imenuje za man-
datno dobo do vpisa posledic lastninskega
preoblikovanja v sodni register, vendar naj-
več 4 leta.

Kandidati morajo posredovati svojo vlogo
z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz razpisa
v 15 dneh od te objave.

Prijave se dostavijo v zaprti kuverti, na
naslov: Radeče Papir, p.o., Razpisna komi-
sija za izbiro generalnega direktorja, Njivice
7, 1433 Radeče, z označbo “Ne odpiraj”.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o iz-
biri najpozneje v 8 dneh po sprejemu sklepa
o izbiri na delavskem svetu.

Radeče papir, p.o.

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-8876
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Urbanistični inštitut Republike Slovenije,
Jamova 18, 1000 Ljubljana, 125-07-07.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izbor najugodnejšega ponud-
nika za nakup računalniške opreme.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4., 5.

Urbanistični inštitut
Republike Slovenije

Razpisi
 delovnih mest

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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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

Popravek

Št. 0048-308/74-2-98 Ob-8874
V javnem razpisu brez omejitev za doba-

vo elektromateriala, ki je bil objavljen v Urad-
ni list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-8083, Št. 0048-308/74-98, se:

– v 14. točki objave “Merila za dodelitev
naročila”:

– črta merilo garancijski rok ter
– v drugem odstavku te točke se spre-

meni največje število točk, ki jih lahko po-
nudba prejme za merilo razširjenost prodaj-
ne mreže, in sicer iz 6 na 5,5.

14. točka se pravilno glasi:
Cena, celovitost ponudbe, rok dobave,

finančno stanje ponudnika, zaloga ponuje-
nih artiklov, razširjenost prodajne mreže in
reference.

Največje število točk, ki jih lahko po-
nudbe prejmejo za ceno je 30 točk, za
celovitost ponudbe 12 točk, za rok doba-
ve 10 točk, za finančno stanje ponudnika
8 točk, za zalogo ponujenih artiklov 7 točk,
za razširjenost prodajne mreže 5,5 točk in
za reference 4 točke.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek

Št. 2108/98 Ob-8873
V javnem razpisu za naročilo brez omeji-

tev za dobavo in montažo biološke čistilne
naprave za čiščenje odpadne vode iz naselij
Adergas, Češnjevek in Trata, s predvideno
kapaciteto 600 PE, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998, se: v
7. točki rok za oddajo ponudb pravilno gla-
si: do 21. 12. 1998 do 10. ure.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-8364
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

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

3. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago - ži-
vila za potrebe menze v TET, d.o.o., po
naslednji specifikaciji:

– 1. skupina: sveže meso;
– 2. skupina: mesni izdelki,
– 3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
– 4. skupina: kruh in pecivo,
– 5. skupina: ostalo 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 celotno naroči-
lo ali pa za naročilo po posameznih skupi-
nah (1. skupina, 2 skupina....).

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

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: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje, kont. oseba Mateja Jordan,
IV. nadstropje (pravna služba).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 3. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumnetacijo ob izkazu plačila
5.000 SIT na ŽR podjetja št.
52700-601-11513 s pripisom “stroški raz-
pisne dokumentacije – prehrambeno bla-
go”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje (pravna služba) v zapečateni kuverti
z oznako Ne odpiraj – javni razpis – živila
in številko objave v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
šiljtelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1998 ob 10. uri, Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje,
II. nadstropje (sejna soba).

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 ter bančno
garancijo (izbrani ponudnik) za dobro izved-
bo pogodbene obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti.

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.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se posredujejo v
pisni obliki.

16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št 1/98 Ob-8365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Cer-
klje, Trg Davorina Jenka 2, Cerklje na Go-
renjskem, tel. 064/422-518, faks
064/421-027.

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

3. (a) Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Cerklje na Gorenjskem, Trg Davori-
na Jenka 2, Cerklje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava gasilskega vozila
s cisterno (oznaka GVC 24/50 1+2 po
slovenski tipizaciji 4.1. 2.4. točke) z
vgrajeno in dodatno opremo kot sledi iz
tehnične dokumentacije.

Celotno naročilo je sestavljeno iz treh
postavk: podvozja, nadgradnje in opreme.

Ponudbe naj bodo sestavljene tako, da
bodo razvidne vrednosti vsake postavke.

1. podvozje:  pogon  4×4,  220 KW
(300 KM), kabina 1+2, medosna razdalja
ca. 3.500 mm, dolžina vozila ca. 7.400
mm, primerno za gasilsko nadgradnjo (skup-
na teža do 17 ton, barva: RAL 3000.

2. nadgradnja:
– ustrezna gasilska svetlobna in zvočna

signaliazcija;
– nadgradnja s po dvema boksoma na

vsaki strani, zaprtima z roletami;
– prostor za črpalko pokrit z dvižnimi vra-

ti; prostor za elektro agregat;
– razporeditev opreme in tipiziranih

vpenjal za gasilske armature in orodje v
skladu s tipizacijo vozil. Posodo za vodo
5.000 litrov, posodo za penilo 500 litrov,

– vgrajena gasilska črpalka 24/8 HH;
dva VT navijaka po 50 metrov gumene cevi
S-25 in dvema pištolnima ročnikoma.

3. oprema: oprema za gašenje, zaščito
in reševanje je razdeljena v razpisni doku-
mentacii na tisto, ki je predmet ponudbe in
tisto, ki rabi le mesto v vozilu.

Dodatne zahteve in podrobnejši opis za
točke 3b1, 3b2 in 3b3 so podane v razpisni
dokumentaciji,

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: iz-
brani ponudnik poskrbi za poizkusno obra-
tovanje gasilskega vozila s cisterno in priu-
čitev naročnika za upravljanje z gasilskim
vozilom.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

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

9 mesecev od dne podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerklje, pri Zdravku Kastelicu na tel.
064/422-518, po faksu 064/421-027, pi-
sno na Občini Cerklje, Ulica Franca Barleta
23, Cerklje na Gorenjskem; osebno po
predhodni najavi.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 12. 1998 v taj-
ništvu Občine Cerklje, Ul. Franca Barleta
23, vsak delovni dan od 8. do 9. ure, za
ceno 10.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na žiro račun PGD Cerklje,
št. 51500-678-85887.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo svoje
ponudbe oddati v zaprti ovojnici in primerno
označene.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v desnem spodnjem kotu
mora biti naslov naročnika Občina Cerklje
na Gorenjskem, Za PGD Cerklje, Ulica Fran-
ca Barleta 23, Cerklje na Gorenjskem. V
levem spodnjem kotu mora biti napisano:
“Ne odpiraj! Javni razpis za GVC 24/50”,
na hrbtni strani pa mora biti napisano ime,
oziroma firma in naslov pošiljatelja.

Pri odpiranju bomo upoštevali vse po-
nudbe, ki bodo prispele na gornji naslov
priporočeno po pošti, oziroma bodo vroče-
ne osebno v tajništvu Občine Cerklje na
Gorenjskem do 10. 12. 1998 do 10. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1998
ob 11. uri v sejni sobi, Občina Cerklje, Ul.
Franca Barleta 23, Cerklje na Gorenjskem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: poleg osnovnih plačil-
nih pogojev navedite tudi morebitne ostale
ugodnosti, ki jih nudite naročniku (kreditira-
nje, zamik plačila,...).

Ostali pogoji (pogodbene določbe)
a) ponudnik je ob podpisu pogodbe, ozi-

roma najkasneje v desetih dneh od skleni-
tve pogodbe, dolžan predložiti bančno ga-
rancijo za kvalitetno dobavo v višini 10%
pogodbene vrednosti. Pogodba postane ve-
ljavna šele, ko izvajalec predloži navedeno
garancijo.

b) Za nepravočasni odziv na naročilo, na-
ročnik dobavitelju zaračuna dnevno kazen v
višini 2% v ponudbi dane vrednosti, oziroma
največ do 5% pogodbene vrednosti.

c) V primeru neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti (neizpolnjevanje tehničnih zahtev,
časovni roki, cena in plačilni pogoji) ima na-
ročnik pravico do preklica pogodbe brez od-
povednega roka in ponoviti javni razpis.

d) Naročnik si v primeru dobave, ki ne
bo ustrezala zahtevam tega razpisa, pridr-
žuje pravico zadržanja plačila, razen nes-
pornega zneska.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra podati izjavo, da se strinja z vsemi pogoji
s strani naročnika navedenimi v razpisni do-
kumentaciji.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: v raz-
pisu bodo upoštevane samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale naslednje podatke in dokazila:

12.1. Potrdila o poslovno organizacijski
in finančni usposobljenosti:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu).

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije.

c) potrdilo APP oziroma dvačnega orga-
na, da ima ponudnik poravnane vse obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom.

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3, za samostojne pod-
jetnike pa potrjeno davčno napoved za leto
1997.

12.2. Podatki o roku dobave: navedite
rok za dobavo naprave. (Naprava mora biti
dobavljiva v roku devet mesecev ali manj od
podpisa pogodbe o nakupu).

12.3. Cena naprave: cena mora biti na-
vedena v SIT, vsebovati mora vse stroške in
dajatve, fco, naročnik vključno s poizkusnim
obratovanjem in priučitvijo naročnika z
upravljanjem vozila.

12.4. Opcija ponudbe (vsaj do 31. 12.
1998): navedite datum, do kdaj je ponudba
veljavna in v kakšnem primeru pride do po-
večanja cene. Pri tem obvezno navedite tu-
di postavke, ki vplivajo na povečanje cene.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3 dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot
merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
se upoštevajo:

– skladnost ponudbe z razpisno doku-
mentacijo,

– kakovost ponujenih izdelkov,
– cena in plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– rok dobave,
– garancija,
– zagotovljen servis,
– ustrezni atesti in homologacija vozila,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obvestilo o izidu.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najka-

sneje do 28. 12. 1998. Sklep o izbiri bo
predvidoma objavljen v Uradnem listu RS
dne 31. 12. 1998.

Prepovedana dejanja
Naročnik in ponudniki v času razpisa ne

smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi ka-
korkoli vplivali na izbiro usposobljenega po-
nudnika (medsebojno dogovarjanje, dajanje
ali sprejemanje podkupnin ipd.), s čimer bi
povzročili, da pogodba ne bi pričela veljati
ali ne bi bila izpolnjena.

Revizija
Ponudnik, ki sodeluje v postopku odda-

je naročila, in meni, da ta ni bil izveden v
skladu z določili zakona o javnih naročilih,
lahko zahteva njegovo revizijo. Rok za vloži-
tev pritožbe je 8 dni od prejema sklepa o
izbiri. Zahteva za revizijo se vloži pri naroč-
niku v dveh izvodih osebno ali priporočeno
po pošti.

Ostale določbe
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-

je naročnika, da bi sprejel katerekoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza vsem

pogojem ali je celo najugodnejša. Naročnik
tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo ponud-
nik utrpel, ker njegova ponudba ni bila spre-
jeta, razen v primerih določenih z zakonom.

16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo

Cerklje na Gorenjskem

Št. 730 Ob-8378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica15, faks 061/321-266, kontaktna
oseba Majda Vidmar, tel. 061/17-45-150.

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

3. a) Kraj dobave: Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, I. nadstropje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža dveh rota-
cijskih avtomatiziranih kovinskih karto-
tečnih omar po tehnični specifikaciji, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora ponuditi celotni predmet naročila.

č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

d)
4. Datum  dobave,  če  je  predvideno:

60 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

60 dni po podpisu pogodbe.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, v vložišču.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 12. 1998 od
10. do 12. ure.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije, Služ-
ba Zavoda, številka: 50100- 607-65646.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 12. 1998 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložišče.

Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti z
napisom “Ne odpiraj! Ponudba za dobavo
in montažo dveh rotacijskih avtomatiziranih
kovinskih kartotečnih omar.“ Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1998 ob 10. uri na Zavodu za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ulica15, v mali
sejni sobi v VIII. nadstropju.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% vred-
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nosti ponudbe, ki mora veljati še 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, po tem roku lahko naročnik vnovči
garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo
ponudnik izbran kot najugodnejši in bo po-
nudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije ponud-
niki lahko dobijo na podlagi pismenih zah-
tevkov, ki jih posredujejo po telefaksu šte-
vilka: 321-266. Odgovore bomo ponudni-
ku posredovali pismeno.

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

čilo je bil objavljen dne 30. 10. 1998;
Ob-7721, objava o izidu pa dne 27. 11.
1998.

ZPIZ Slovenije

Ob-8385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, 2503 Maribor, faks 211-196.

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

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Mariboru in okrajna sodišča v Mariboru, Le-
nartu in Slovenski Bistrici.

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

Količina in ostale podrobnosti so razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: da. Do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo po na-
slednjih skupinah: specifikacije znotraj sku-
pin so razvidne iz razpisne dokumentacije:

A) pisarniški material,
B) računalniški material,
C) potrošni material.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%

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

23,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
A) pisarniški material: 15,000.000 SIT,
B) računalniški papir: 6,000.000 SIT,
C) potrošni material: 2,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

20. 1. 1999 do 31. 12. 1999, oziroma suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Okrožno sodišče v Mariboru, vložišče, Sod-
na ulica 14, Maribor, pri Ljubi Novak med
9. in 15. uro, od ponedeljka do petka.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumnetacija je
na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 12. 1998 do
15. ure, ne glede na način prenosa pošilj-
ke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in z obveznim pripisom “Javni
razpis – ponudba – ne odpiraj”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Maribo-
ru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 10. uri v sobi št. 253/II
Okrožnega sodišča v Mariboru, Sodna uli-
ca 14.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
točila, z veljavnostjo do 29. 2. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je priloga razpisni dokumentaciji.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. kvaliteta, 2. cena, 3. stalnost zalog,
4. razne ugodnosti, 5. reference, 6. ponud-
ba izven specifikacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Okrožno sodišče v Mariboru, tel.
225-441, Sonja Tomažič.

16., 17.
Okrožno sodišče v Mariboru

Št. 582/98 Ob-8387
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, tele-
faks 0601/44-000.

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

3. (a) Kraj dobave: FCO dislocirano skla-
dišče v prostorih naročnika (na Cesti 3. juli-
ja 7, Hrastnik), ki ga organizira ponudnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava materiala za iz-
vajanje storitve pogrebne dejavnosti.

Količina: razvidna v razpisni dokumenta-
ciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne –
ponudnik mora ponuditi dobavo vsega raz-
pisanega pogrebnega materiala.

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
jes Zorka (tajništvo), tel. 0601/43-361.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 12. 1998 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 12. 1998 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 14. uri, Komunalno-sta-
novanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik, soba št. 28.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do 25. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb, tj. 18. 12. 1998 po
13. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž.,
tel. 0601/43-361.

16., 17.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Št. 581/98 Ob-8388
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, tele-
faks 0601/44-000.

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

3. (a) Kraj dobave: FCO dislocirano skla-
dišče v prostorih naročnika (na Cesti 3. juli-
ja 7, Hrastnik), ki ga organizira ponudnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava vodovodnega ma-
teriala in vzdrževanje objektov komunal-
ne infrastrukture.

Količina: razvidna v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: ne –
ponudnik mora ponuditi dobavo vsega raz-
pisanega vodovodnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
jes Zorka (tajništvo), tel. 0601/43-361.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 12. 1998 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 12. 1998 do
11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 12.30, Komunalno-sta-
novanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik, soba št. 28.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do 25. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb, tj. 18. 12. 1998 po
11.30.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž.,
tel. 0601/43-361.

16., 17.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Ob-8389
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: električni detonatorji, iz-
bira dobavitelja za 5 let, za obdobje
1999–2003; zaradi obsežnosti specifika-
cije blaga se ta nahaja v razpisni dokumen-
taciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila je
93,000.000 SIT.

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

dobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, način
plačila: nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o.,
številka 52700-601-18647 pri APP Trbov-
lje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 12. 1998 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg reovlucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja,
Majda Turnšek. (Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% 1/5 vrednosti blaga, ve-
ljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj, Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– fiksnost cen do 20 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obvezno dovoljenje za uporabo v Slo-
veniji na podlagi Uradnega lista RS, št.
66/93 (Lista eksplozivnih snovi, ki se sme-
jo dati v promet).

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.

70 z dne 16. 10. 1998, Ob-7381, objava o
izidu pa 27. 11. 1998.

RTH, d.o.o.

Ob-8390
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razstrelivo in kartonske
cevi, izbira dobavitelja za dobo 5 let, za
obdobje 1999–2003; zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja 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 celotno naroči-
lo ali za posamezen sklop. Sklopa sta:

– sklop 1: razstrelivo,
– sklop 2: kartonske cevi.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost celotnega naročila je
131,750.000 SIT.

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

Ocenjeni vrednosti sklopov sta:
– sklop 1: razstrelivo: 120,250.000 SIT,
– sklop 2: kartonske cevi: 11,500.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, način
plačila: nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o.,
številka 52700-601-18647 pri APP Trbov-
lje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg reovlucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja,
Majda Turnšek. (Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% 1/5 vrednosti blaga, ve-
ljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj, Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
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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: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 20 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obvezno dovoljenje za uporabo v Slo-
veniji na podlagi Uradnega lista RS, št.
66/93 (Lista eksplozivnih snovi, ki se sme-
jo dati v promet).

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
70 z dne 16. 10. 1998, Ob-7380, objava o
izidu pa 27. 11. 1998.

RTH, d.o.o.

Ob-8391
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: visokotlačne cevi in pri-
ključki; zaradi obsežnosti specifikacije bla-
ga se ta nahaja 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 celotno naroči-
lo ali za posamezen sklop. Sklopa sta:

– sklop 1: visokotlačne cevi,
– sklop 2: visokotlačni priključki.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost celotnega naročila je
24,000.000 SIT.

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

– sklop 1: visokotlačne cevi:
12,400.000 SIT,

– sklop 2: visokotlačni priključki:
11,600.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, način
plačila: nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o.,

številka 52700-601-18647 pri APP Tr-
bovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 12. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg reovlucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja,
Majda Turnšek. (Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj, Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 20 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
70 z dne 16. 10. 1998, Ob-7379, objava o
izidu pa 20. 11. 1998.

RTH, d.o.o.

Ob-8392
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: deli za visečo progo; za-
radi obsežnosti specifikacije blaga se ta na-
haja 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 celotno naro-
čilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila je
22,100.000 SIT.

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, način
plačila: nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o.,
številka 52700-601-18647 pri APP Trbov-
lje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg reovlucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja,
Majda Turnšek. (Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj, Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 20 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
70 z dne 16. 10. 1998, Ob-7382, objava o
izidu pa 20. 11. 1998.

RTH, d.o.o.

Št. 18/98 Ob-8420
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva
10, Ptuj, 062/771-453.

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

3. (a) Kraj dobave: Ptuj, Volkmerjeva 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago in
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pralna ter čistilna sredstva, po skupinah
z ocenjenimi vrednostmi:

A) kruh in pekovsko pecivo – 5,500.000
SIT,

B) mleko in mlečni izdelki – 12,000.000
SIT,

C) goveje meso in teletina – 9,000.000
SIT,

D) perutninsko meso – 6,000.000 SIT,
E) ostale vrste mesa in mesni izdelki –

12,000.000 SIT,
F) sveže sadje in zelenjava –

10,000.000 SIT,
G) zamrznejna in konzervirana zelenjava

ter konzervirano sadje – 4,000.000 SIT,
H) splošno prehrambeno blago –

30,000.000 SIT,
I) pralna in čistilna sredstva – 5,000.000

SIT.
(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 blaga v
posamezni podskupini, vendar mora zago-
tavljati 100% dobavo blaga v posamezni sku-
pini, na katero se prijavlja.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
93,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: navede-
na ob vrstah blaga v točki tri pod oznako b).

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava blaga v letu 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Ptuj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:od 30. 11. 1998 do
vključno 4. 12. 1998 od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti proti vplačilu 6.000 SIT na
ŽR 52400-603-30575.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 23. 12. 1998
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Ptuj, Volk-
merjeva 10, Ptuj z navedenimi oznakami po
razpisni dokumentaciji.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Doma
upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Ptuj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% raz-
pisane vrednosti posamezne skupine, na
katero se prijavlja, z veljavnostjo 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.

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

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-

ranju ponudb oziroma do sklenitve pogod-
be z naročnikom.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, kvaliteta, cena, dobavni in plačilni pogo-
ji in pogoji za izpolnitev obveznosti (kot v
razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– revizija pri posamezni skupini ali pod-
skupini razpisanega blaga ne zadrži izvrši-
tve sklepa pri ostalih skupinah blaga, kon-
taktna oseba: Antonija Žumbar, tel.
787-401 vsak delovni dan od začetka raz-
pisa do vključno 13. 12. 1998 od 8. do 10.
ure.

16., 17.
Dom upokojencev Ptuj

Št. 52/98 Ob-8421
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana, Šiš-
ka, Kunaverjeva 15, Ljubljana. tel.
061/572-464, faks 061/575-079.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana - Šiška, Kunaverjeva 15, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava živil in materiala
za prehrano po skupinah, in sicer:

A) sadje in zelenjava,
B) kruh in pekovsko pecivo,
C) mlevski izdelki in testenine,
D) meso, izdelki iz mesa, zmrznjene ribe

in jajca,
E) mleko in mlečni izdelki,
F) olje,
G) pijače in napitki,
H) splošno prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo del razpisanega
javnega naročila (posamezne skupine ali po-
samezne podskupine).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,693.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se sestoji iz osem skupin s podskupina-
mi, in sicer:

A) Skupina v skupni orientacijski vred-
nsoti 9,446.000 SIT

1. podskupina sadje,
2. podskupina kmetijski pridelki in

konzerve,
3. podskupina zelenjava – zmrznjena

in konzervirana,
B) skupina v skupni orientacijski vredno-

sti 4,177.000 SIT,
C) skupina v skupni orientacijski vredno-

sti 1,495.000 SIT,
D) skupina v skupni orientacijski vredno-

sti 17,225.000 SIT;
1. podskupina meso in drobovina,
2. podskupina perutnina,
3. podskupina mesni izdelki,
4. podskupina zmrznjene ribe,
5. podskupina jajca.

E) skupina v skupni orientacijski vredno-
sti 8,185.000 SIT,

F) skupina v skupni orientacijski vredno-
sti 1,132.000 SIT,

G) skupina v skupni orientacijski vredno-
sti 2,888.000 SIT,

1. podskupina sokovi,
2. podskupina vina,
3. podskupina žgane pijače,
4. podskupina pivo.

H) skupina v skupni orientacijski vredno-
sti 6,145.700 SIT,

1. podskupina čokolada in čokoladni
izdelki,

2. podskupina čaj in kava,
3. podskupina marmelada, juhe, kom-

poti,
4. podskupina dišavnice,
5. podskupina ostalo.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava je sukcesivna celo leto.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Ljubljana - Šiška, Kuna-
verjeva 15, Ljubljana, tajništvo med 8. in
13. uro, prevzemnica Kumše Marinka, tel.
061/572-464, faks 061/575-079, po
predhodni enodnevni najavi po faksu in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT in se plača vir-
mansko na žiro račun št. 50104-603-52576.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 12. 1998 do
12. ure.

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

21. 12. 1998 ob 12. uri v klubskem pro-
storu na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti: bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe.

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: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena enoletna pogodba z
možnostjo podaljšanja še za eno leto.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo omejenih artiklov. Podrob-
nejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
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umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba je Škof Anton, tel.
061/572-464, na naslovu naročnika.

16., 17.
Dom starejših občanov

Ljubljana Šiška

Št. 232/98 Ob-8422
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov, Bevkova 10,
Ajdovščina, tel. 065/161-98-11, faks
161-98-26, Ajdovščina.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ajdovščina, Bevkova 10, Ajdovščina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

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

1. sadje, sveža zelenjava in suhe stroč-
nice,

2. kruh in pekarsko pecivo,
3. jajca,
4. ribe,
5. perutnina in perutninski izdelki,
6. sveže meso,
7. mesni izdelki,
8. mleko in mlečni izdelki,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. zamrznjena zelenjava,
11. testenine,
12. mlevski izdelki,
13. splošno prehrambeno blago.
Dobavitelj mora ponuditi blago po posa-

mezni skupini v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

31,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 2. 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: taj-
ništvo Doma starejših občanov Ajdovščina
med 8. in 14. uro po priložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije in enodnevni
predhodni najavi po telefonu oziroma faksu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT ŽR št.
52010-603-31588.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Aj-
dovščina, Bevkova 10, Ajdovščina, v zape-
čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba” in številko objave v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 9. uri v Domu strarejših ob-
čanov v Ajdovščini.

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 15. 2. 1999.

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
predmet razpisa in ima za opravljanje de-
javnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahte-
ve glede fizično-poslovne in tehnične spo-
sobnosti so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): nave-
dena so v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 1. 1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba je Jožef Tomažič, tel.
065/161-98-17.

16., 17.
Dom starejših občanov Ajdovščina

Ob-8423
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota, faks
31-326.

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

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Murski Soboti in Okrajna sodišče v Murski
Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljuto-
meru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega materiala. Vse podrob-
nosti so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,500.00 SIT.

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

15. 1. 1999 do 31. 12. 1999, oziroma suk-
cesivne dobave v letu 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad
predsednice, Slomškova 21, Murska So-
bota.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 51900-637-50615.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 12. 1998 do 9.
ure, ne glede na način prenosa pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-

sani ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z obveznim pripisom “Javni raz-
pis – ponudba za dobavo pisarniškega in
računalniškega materiala – Ne odpiraj!”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Murski
Soboti, Slomškova 21, Murska Sobota –
vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 10. uri v razpravni dvorani
12 Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
Slomškova 21.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančne garancije za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila, z veljavnostjo do 21. 2. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladnost z vzorcem po-
godbe, ki je v razpisni dokumentaciji.

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 sposob-
nost:določena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 27. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok plačila, rok dobave, kvaliteta, odzivni
čas za reševanje reklamacij, stalnost zalog,
reference, ponudba izven specifikacije, raz-
ne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu iz 6.a točke razpisa.

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

čilo ni bil objavljen: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

Št. 320/1 Ob-8424
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. (a) Kraj dobave: fco območje naroč-
nika nerazloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izolatorji – 3253 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora predložiti ponudbo za celo sku-
pino materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

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

cesivno za obdobje 12 mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica –
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pri administratorki tehničnega sektorja – An-
dreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni družbe oziroma z virmanom
na rač. št. 52000-601-22566, s pripisom
razpisna dokumentacija izolatorji.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 18. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 11. uri v sejni dvorani Elek-
tro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 5% vrednosti ponudbe, kate-
re veljavnost je usklajena z veljavnostjo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: možnost kompenzaci-
je, rok plačila mora biti najmanj 30 dni od
izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za
dobavo materiala – izolatorjev, z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

16., 17.
Elektro Primorska,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,

Nova Gorica

Št. 417- 1/98 Ob-8425
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pomurske lekarne Murska Sobota,
Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/35-910, faks 069/35-927.

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

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

trebno dobaviti: obnova in delna zame-
njava opreme v lekarni Lendava.

(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 celoten razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,800.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
murske lekarne Murska Sobota, Kocljeva
2, tel. 069/35-910 – uprava, kontaktna
oseba Leopold Crnkovič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
dvignejo zainteresirani ponudniki s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 3.000 SIT, ki jih plačajo na žiro račun
Pomurskih lekarn, št. 51900-603-31338.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele ali bodo predlože-
ne upravi naročnika najpozneje do 14. 12.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pomurske lekarne Murska
Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota,
uprava.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 16. 12. 1998 ob 12. uri, Pomurske
lekarne Murska Sobota, Koceljeva 2 – upra-
va, soba pomočnika direktorja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisne vrednosti, z
veljavnostjo 90 dni.

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: naročilo se od-
da enemu ponudniku.

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

rejo umakniti ponudbe: do 16. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
naročnika je Leopold Crnkovič.

16., 17.
Pomurske lekarne Murska Sobota

Ob-8426
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Sevnica, NHM 22, 8290 Sev-
nica, 0608/40-403.

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

3. (a) Kraj dobave: Sevnica, NHM 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil po sku-

pinah za leto 1999:
1. kruh-pecivo,
2. sadje-zelenjava,

3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže meso,
5. mesni izdelki,
6. testenine in keksi,
7. sadni sokovi,
8. perutnina,
9. ribe in zmrznjena zelenjava,
10. splošno prehrambeno blago.

(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
posamezne skupine ali celotnega sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,350.000 SIT skupno.

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

1. skupina – 1,700.000 SIT,
2. skupina – 4,000.000 SIT,
3. skupina – 1,700.000 SIT,
4. skupina – 2,800.000 SIT,
5. skupina – 900.000 SIT,
6. skupina – 200.000 SIT,
7. skupina – 400.000 SIT,
8. skupina – 500.000 SIT,
9. skupina – 800.000 SIT,
10. skupina – 2,350.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 1. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jaz-
binšek Alenka, Vrtec Sevnica NHM 22.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 1998 od
8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ŽR Vrtec Sevnica
51610-603-30619. Cena za celotno doku-
mentacijo 5.000 SIT, cena dokumentacije
za skupino 1.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 12. 1998 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Sevnica, NHM 22,
8290 Sevnica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 15. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo do 30 dni po
dobavi blaga.

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:
registracija v sodnem registru ali v registru
samostojnih podjetnikov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 12. 1998
do 14.

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

– ponudbena cena in kompletnost,
– roki dobave,
– boljše reference,
– druge ugodnosti (popusti ipd.).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike,
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– naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
sojo o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi merili,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najpozneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

16., 17.
Vrtec Sevnica

Ob-8427
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/444-567.

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

3. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana, skla-
dišče – TE-TOL.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos – cevno jedro grel-
nika omrežne vode TP1 po priloženih
risbah št. 0997 in št. 0997/1.

1. Tehnične karakteristike grelnika:
– moč grelnika – 28 MW,
– max. pretok vode – 245 kg/s,
– delovni tlak v ceveh – 13,5 bar,
– delovni tlak v plašču – 9 bar,
– preizkusni tlak v plašču – 13 bar,
– temperatura vode v ceveh –

80÷130°C,
– temperatura pare ob ceveh –

300°C;
2. Tehnične karakteristike cevi:
Vgrajene cevi mora spremljati izkaz o

kvaliteti po DIN 50049/3.1-B:
– zunanji premer cevi in debeline ste-

ne –∅20 × 2,3 mm,
– material cevi – St 35.8/I,
– število cevi – 2040 kos,
– dolžina cevi – 4110 mm.
Pri nakupu cevi je potrebno upošte-

vati naslednje zahteve:
– toplotna obdelava: normalizirano

(Lieferzustand: normalisiert),
– kemijska analiza po DIN 17175,
– mehanske lastnosti po DIN 17175,
– dimenzije po DIN 2448 (Abnahme-

prürfzeugnis: DIN 50049-3.1b),
– tehnični pregledi: DIN 50049-3.1B,
– oznake na ceveh (Kennzeichnun-

gen),
– material (Werstoff),
– barvna oznaka (Farbmarkierung),
– oznaka proizvajalca (Herstellers-

zeichen),
– žig strokovnega izvedenca (Stem-

pel des Sachveständigen).
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,000.000 SIT – 9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

14. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

14. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ko-
mercialno nabavni sektor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 5.000 SIT, ŽR TE-TOL
50103-601-16504.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 18. 12.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  21.  12.  1998  ob  10.  uri  v  sejni
sobi TE-TOl.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek 350.000 SIT (5% od
orientacijske, razpisane vrednosti).

Vrsta: bančna garancija za resnost po-
nudbe, veljavna do sklenitve pogodbe.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference in finančno stanje.

Merila so ovrednotena v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Ob-8428
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen – javni razpis
brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana Ada-
mič-Lundrovo n. št. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema pisarniških pro-
storov po projektu iz razpisne dokumenta-
cije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
Adamič-Lundrovo n. št. 2, soba 255/II., Bo-
jana Pogačnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 na ŽR št.
50100-845-50358, sklicna št. 713003, s
pripisom JR-96/98.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 12. 1998 do 9.45.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1998 ob 10. uri, Adamič-Lundrovo
n. št. 2, Ljubljana, soba št. 143/I. nad.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 8% od razpisane vrednosti, v ča-
su 60 dni.

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

morejo umakniti ponudbe: 17. 12. 1998
od 10. ure.

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

15., 16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Ob-8825
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, faks
126-46-30.

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

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za elektro-
tehniko v Ljubljani, Tržaška 25.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,150.000 SIT.

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

16. 2. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: de-
kanat Fakultete za elektrotehniko, Tržaška
25, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT,gotovinsko pla-
čilona blagajni fakultete oziroma negotovin-
sko na žiro račun št. 50106-603-50251.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: dekanat Fakultete za elek-
trotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 12. 1998 ob 9. uri v dekanatu fakul-
tete.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga ali akceptni na-
log.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 8 dneh po do-
bavi opreme.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
garancija, zmogljivost opreme in druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 6862/98 Ob-8875
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
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cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

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 vzdrže-
valcev avtocest.

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:
naročnik bo upošteval samo popolne
ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

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

cesivno od januarja 1999 do decembra 1999.
Natančnejši roki so navedeni v razpisni

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: 16. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na ŽR 50105-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 12. 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:
22. 12. 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 17. 3. 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.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 21. 12. 1998 do
2. 2. 1999.

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 11. 12. 1998.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 159-87-57, Brane Bizjan inž.

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

čilo je bil objavljen dne 30. 10. 1998 pod
št. 73, objava o izidu pa dne 27. 11. 1998.
Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-8877
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urbanistični inštitut Republike Slove-
nije, Jamova 18, 1000 Ljubljana, tel.
125-07-07.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb z javnim
razpisom.

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

trebno dobaviti:
A. Mrežni strežnik:
Procesor PII/333, 128 MB delovnega

spomina, trdi disk 9GB/10000 rpm, 4/8 GB
(DC) tračna enota DDS-2, CD-ROM, 3.5“ di-
sketna enota, 17” barvni ekran, brezprekini-
tveni napajalni sistem s programsko opremo
za mrežni strežnik:

B. Mrežna oprema:
Ethernet adapterji 10 Mb/s TPO (20

kosov)
Ethernet adapterji 100 Mb/s PCI (10

kosov)
Ethernet preklopno stikalo s 25 priključ-

ki (10 MB/s ali 100 MB/s)
Koncentrator s 16 priključki (10 Mb/s)
Usmerjevalnik IP & IPX
C. Programska oprema:
WinNT 4.0 Server s Client Access Li-

cence (30 kosov)
Programska oprema za arhiviranje za

WinNT
ArcView 3.1 nadgradnja (1 kos)
D. Dodatna oprema:
Skaner – A4 format z ločljivostjo 600 dpi

(ali več), 30 (ali več) bitna barvna ločljivost,
nastavek za skaniranje prosojnic.

(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 tudi za delno naročilo
po točkah, navedenih v 3.a točki.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

(d)
4., 5., 6.
7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je

potrebno predložiti ponudbe: 10. 12.

1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Urbanistični inštitut Repub-
like Slovenije, Jamova 18, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11.12. 1998, ob 12. uri, na UIRS, Jamova
18, Ljubljana.

9., 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.

A. Dokazilo o registraciji.
B. Organizacijska oblika in struktura po-

nudnika.
C. Potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih.

D. Potrdila o upoštevanju standardov,
atesti, in ostala potrdila, ki jih ima oprema.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN)
A. ustreznost tehničnim zahtevam naroč-

nika,
B. kvaliteta in zanesljivost opreme,
C. cena blaga/storitve,
D. pogoji plačila in komercialni pogoji,
E. dobavni rok,
F. garancija in vzdrževanje,
G. sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
H. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
I. dodatne ugodnosti ali tehnične mož-

nosti, ki jih ponuja dobavitelj.
15., 16., 17.

Urbanistični inštitut
Republike Slovenije

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 580/98 Ob-8386
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, tele-
faks 0601/44-000.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
zemeljsko-gradbena dela za potrebe DE
Vodovod-kanalizacija in DE Gradbena
dejavnost.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
jes Zorka (tajništvo), tel. 0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 12. 1998 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR
52710-601-10927.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 12. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno-stanovanjsko,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 10.30, Komunalno-sta-
novanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik, soba št. 28.

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% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do 25. 1. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: po poteku roka za
oddajo ponudb, tj. 18. 12. 1998 po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž.,
tel.0601/43-361.

17., 18.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Št. 8/1-1/462-12-1/98 Ob-8397
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Nova
Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica, telefaks
065/28-667.

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

3. Kraj izvedbe del:
1. Nova Gorica,
2. Solkan.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost:

1. Krajevno kabelsko omrežje in raz-
vodno naročniško omrežje Nova Gorica;

Orientacijska vrednost znaša:
30,000.000 SIT.

2. Krajevno kabelsko omrežje in
razvodno naročniško omrežje Solkan;

Orientacijska vrednost znaša
32,000.000 SIT.

5. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del:

1. Predvideni rok pričetka del je 1. 2.
1999, predvideni rok končanja del je 30. 3.
1999.

2. Predvideni rok pričetka del je 1. 2.
1999, predvideni rok končanja del je 30. 4.
1999.

6. Polni naslov službe, od katere se zah-
teva razpisno dokumentacijo: Služba za in-
vesticije, Mario Pavlić ali Alojz Bolčina, po-
slovni prostori Telekoma, Ulica Tolminskih
puntarjev 4, Nova Gorica, tel. 065/12-10,
od 1. 12. 1998 do 4. 12. 1998. Cena raz-
pisne dokumentacije je 20.000 SIT in se
nakaže na ŽR št. 52000-849-98983. Pri
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o plačilu.

7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo pris-
peti na naslov: Telekom Slovenije d.d., PE
Nova Gorica, Kidričeva 17 ali neposredno
oddane v službi za investicije Nova Gorica,
Ulica Tolminskih puntarjev 4, najkasneje do
5. 1.1999 do 10. ure.

1. Ponudbe morajo biti predane v
enem izvodu in v zapečatenem ovitku z oz-
nako “Ne odpiraj ponudba za izvedbo del
KKO in RNO Nova Gorica”.

2. Ponudbe morajo biti predane v
enem izvodu in v zapečatenem ovitku z oz-
nako “Ne odpiraj ponudba za izvedbo del
KKO in RNO Solkan”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 1. 1999, v sejni
sobi Telekoma Slovenije, d.d., ulica Tolmin-
skih puntarjev 4, sejna soba v II. nadstropju,
s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vljudno vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo imeti s seboj
pisna pooblastila za zastopanje

9. 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 10% ponudbene
vrednosti.

10. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in sklicevanja na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: pla-
čilo se izvede po opravljenem delu v roku,
ki se določi v pogodbi.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika ponudni-
ka, ki mu bo dodeljeno javno naročilo, je
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu s 40. členom ZJN.

13. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila za dodelitev na-
ročila so: ponudbena cena, rok izdelave,
reference izvajalca, druga merila, ki so opre-
deljena v razpisnih pogojih investitorja.

14. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
veljajo za najugodnejše ter da korigira ob-
seg del glede na razpisno in projektno do-
kumentacijo. V primeru razveljavitve razpi-
snega postopka investitor ne bo povrnil no-
benih stroškov.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Nova Gorica

Št. 1893/98 Ob-8407
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica, faks 667-872.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Škofljica, na-
selje Pijava Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prizidka k obstoječemu gasilskemu
domu v Pijavi Gorici, vključujoč gradbe-
na in obrtniška dela, strojne in elektro
inštalacije (funkcionalni ključ v roke).
Ocenjena vrednost naročila je ca.
10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante – ponudbe se zbirajo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek je
predviden takoj po podpisu pogodbe, do-
končanje po terminskem planu.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica –
sprejemna pisarna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 11. 1998
do 11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu materialnih
stroškov v znesku 3.000 SIT na žiro račun
Občine Škofljica, št. 50106-630-810134.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: kompletno ponudbo je
potrebno predložiti v zapečatenem ovitku z
oznako “Ne odpiraj” – “Izgradnja prizidka h
gasilskemu domu na Pijavi Gorici” najka-
sneje do ponedeljka 21. 12. 1998 do 12.
ure. Ponudbe, poslane po pošti morajo do
navedenega roka prispeti na naslov. Ponud-
ba, ki ne prispe pravočasno, se ne bo obrav-
navala.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
3, 1291 Škofljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 1998
ob 12.15 na naslovu: Občina Škofljica,
Šmarska 3, Škofljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo
do 4. 2. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: zahtevana regi-
stracija skladno z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 21. 12. 1998 do
12. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vpogled v projektno dokumentacijo je
mogoč vsak delovni dan med 8. in 14. uro
na Občini Škofljica, Šmarska 3, Škofljica,
faks 667-872.

17., 18.
Občina Škofljica

Ob-8408
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Tivoli, Celovška 25, Ljubljana,
faks 316-861.

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

3. Kraj izvedbe del: Dvorana Tivoli, Ce-
lovška 25, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija zahodnega dela velike dvora-
ne Tivoli. Ocenjena vrednost del v celoti:
62,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 1. 1999,
15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Tivoli, Celovška 25, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 11. 1998,
do 11. 12. 1998 med 9. in 12. uro po
predhodni najavi, kont. oseba Dragan Ba-
novič, tel. 1315-155.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo z po-
pisom del je možno dvigniti na podlagi pred-
ložitve potrdila o vplačilu nevračljivega od-
kupnega zneska 52.000 SIT na račun Zavod
Tivoli, št. žiro računa 50104-603-52326 s
pripisom “Zavod Tivoli – rekonstrukcija veli-
ke dvorane”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 12. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Tivoli, Celovška 25,
Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom: “Ponudba – ve-
lika dvorana Tivoli – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 12. 1998 ob 12. uri v prostorih Zavoda
Tivoli, Celovška 25, Ljubljana, sejna soba I.
nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji financiranja so detaljno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev in sposobnosti
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb 28. 12. 1998 do 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, reference in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbo z nobenim od ponudnikov.

17., 18.
Zavod Tivoli

Št. 74/98 Ob-8432
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja KKO Pobrežje - K7, ocenjena vrednost
48,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev od
sklenitve pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – gotovinsko
plačilo na blagajni Telekoma Slovenije, d.d.,
PE Maribor ali na ŽR 51800-849-28010
(plačilo z virmanom).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 1999 ob 9. uri na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Ma-
ribor – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo

napak v garancijskem roku v višini 5% po-
godbene vrendosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalita-
tivnem pregledu.

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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

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: kontaktna oseba Romana Berniak, dipl.
inž. tel. 062/44-44.

17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Ob-8433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, p.p.
2374, Ljubljana, faks 061/1889-509.

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: popra-
vilo tlaka v kotlovnici Toš, ocenjena vred-
nost del znaša 5,000.000 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 oddajo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko od-
da samo eno varianto.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
11. 1. 1999, dokončanje del je 1. 2. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
Sektor daljinskega ogrevanja Ljubljana, Ve-
rovškova 62, soba I/35 pri Biserki Kozmik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
SDO-71/98. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 12. 1998 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti po pošti na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, ali osebno na naslov:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, soba I/35, kont. oseba Bi-
serka Kozmik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1998 ob 12. uri v sejni sobi JP
Energetika Ljubljana, Verovškova 62, Ljub-
ljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti del javnega
naročila z veljavnostjo do 31. 1. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni šteto od dneva prejema situacije
uradno evidentiranega v vložišču naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko umak-
ne ponudbo do 17. 12. 1998 do 10. ure.

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

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila – 85%,

– reference, delež merila – 10%,
– dokumentarni sistem kakovosti, delež

merila – 5%.
16., 17., 18.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 64/98 Ob-8417
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.

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

3. Kraj izvedbe del: območje PE Mari-
bor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, pomožnih in intervencij-
skih del na telekomunikacijskem omrež-
ju na območju Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor za leto 1999; ocenjena vred-
nost del 50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: upoštevane bodo variantne po-
nudbe po teritorialnem principu za območje
Maribora, Ptuja ali Slovenj Gradca.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 2. 1999–
31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – gotovinsko
plačilo na blagajni Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor ali na žiro račun
51800-849-28010 (plačilo z virmanom).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 1. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 9. uri na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Ma-
ribor – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalita-
tivnem pregledu.

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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

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: kontaktna oseba Aloj Bokan, tel.
062/44-600.

17., 18.
Telekom Slovenija, d.d.,

PE Maribor

Št. 65/98 Ob-8418
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.

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

3. Kraj izvedbe del: območje PE Mari-
bor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba montažnih in drugih del na razvod-
nem naročniškem omrežju ter investicij-
sko vzdrževanje telekomunikacijskega
omrežja na območju Telekoma Sloveni-
je, d.d., PE Maribor za leto 1999; ocenje-
na vrednost del 50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: upoštevane bodo variantne po-

nudbe po teritorialnem principu za območje
Maribora, Ptuja ali Slovenj Gradca.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 2. 1999–
31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – gotovinsko
plačilo na blagajni Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor ali na žiro račun
51800-849-28010 (plačilo z virmanom).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 1. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 10. uri na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Ma-
ribor – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalita-
tivnem pregledu.

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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

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: kontaktna oseba Aloj Bokan, tel.
062/44-600.

17., 18.
Telekom Slovenija, d.d.,

PE Maribor

Št. 104/98 Ob-8826
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.

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

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 kanalizacije brez razkopavanja po
Prešernovi ulici.
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Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: januar, februar
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku (najava po tel.
17-29-473).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel. faks in priimek
in ime kontaktne osebe.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 11.20.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1,400.000 SIT za bančno garancijo za re-
snost ponudbe kot varščino, da bo pod po-
goji tega razpisa sklenil pogodbo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniku, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo sklenil z na-
ročnikom pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je detajlno opredeljen v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 2. 10. 1998; Ob-6915, objava
o izidu pa dne 20. 11. 1998.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 105/98 Ob-8827
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.

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

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 kanalizacije brez razkopavanja po Ko-
drovi ulici.

Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: januar, februar
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku (najava po tel.
17-29-473).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel. faks in priimek
in ime kontaktne osebe.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 11.40.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
2,000.000 SIT za bančno garancijo za re-
snost ponudbe kot varščino, da bo pod po-
goji tega razpisa sklenil pogodbo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniku, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo sklenil z na-
ročnikom 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje navedenih pogojev je detajl-
no opredeljen v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 2. 10. 1998; Ob-6915, objava
o izidu pa dne 20. 11. 1998.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 106/98 Ob-8828
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.

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

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 kanalizacije brez razkopavanja po
Gledališki stolbi.

Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: januar, februar
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku (najava po tel.
17-29-473).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel. faks in priimek
in ime kontaktne osebe.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
700.000 SIT za bančno garancijo za re-
snost ponudbe kot varščino, da bo pod po-
goji tega razpisa sklenil pogodbo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniku, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo sklenil z na-
ročnikom 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje navedenih pogojev je detajl-
no opredeljen v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 2. 10. 1998; Ob-6915, objava
o izidu pa dne 20. 11. 1998.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 103/98 Ob-8829
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
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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 kanalizacije brez razkopavanja po Du-
najski ulici.

Ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: januar, februar
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku (najava po tel.
17-29-473).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel. faks in priimek
in ime kontaktne osebe.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
4,000.000 SIT za bančno garancijo za re-
snost ponudbe kot varščino, da bo pod po-
goji tega razpisa sklenil pogodbo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniku, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo sklenil z na-
ročnikom 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje navedenih pogojev je detajl-
no opredeljen v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 2. 10. 1998; Ob-6915, objava
o izidu pa dne 20. 11. 1998.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 403-5084113-508346-98/1 Ob-8830
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo s soinvestitorji: Univerza v Ljub-

ljani, Fakulteta za družbene vede in Visoka
upravna šola. Po naročnikovem pooblastilu
izvaja postopek izbora: Smelt International,
d.d., Dunajska 160, 1121 Ljubljana, tele-
faks 16-83-477.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Kardelje-
va ploščad.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Fakul-
teta za družbene vede in Visoka upravna
šola – gradbena, obrtniška, instalacijska
dela in zunanja ureditev (dela za dokon-
čanje objekta).

Ocenjena vrednost del: 950,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 2.
1999 do 30. 8. 1999, s pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dvigniti na
Smelt International, d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana, 2. nadstropje, soba 202 (tajništvo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
10. 12. 1998, proti predložitvi dokazila o
vplačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT je potrebno na-
kazati na bančni račun Smelt International,
d.d., št. ŽR 50105-601-85887.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 12. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Smelt International, d.d., Du-
najska 160, Ljubljana, 2. nadstropje, soba
202.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Smelt International, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, sejna soba v pritličju 28. 12.
1998 ob 11. uri.

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 ocenjene vrednosti del in z ro-
kom veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti kraj-
ša od 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje se izvaja iz državnega proraču-
na. Plačila se izvršujejo po izstavljenih zača-
snih situacijah v roku 60 dni po njihovi potr-
ditvi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba za izvedbo
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:

a) dokazilo o registraciji,

odločba o opravljanju dejavnosti,
b) dokazila o plačilni sposobnosti in fi-

nančnem stanju ponudnika,
c) dokazila o usposobljenosti z referen-

cami.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: v času od izteka
roka za oddajo ponudbe do podpisa po-
godbe z izbranim ponudnikom, vendar naj-
manj tri mesece po odpiranju ponudb.

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

a) cena ponudbe – 50%,
b) usposobljenost in reference – 25%,
c) finančne bonitete – 10%,
d) rok izvedbe – 10%,
e) eventualne dodatne ugodnosti – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled objekta je možen po predhod-
nem dogovoru s kontaktno osebo Aljoša
Matanovič, Smelt International, d.d., Dunaj-
ska 160, 1121 Ljubljana, telefaks
16-83-477, tel. 378-251.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 3-764 Ob-8831
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan“, Jamova
39,1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

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

3. Kraj izvedbe del: Institut “Jožef Ste-
fan“.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razširi-
tev avle IJS v skupni ocenjeni vrednosti
25,000.000 SIT - gradbena, obrtniška in
instalacijska dela.

(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: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela. Delnih ponudb se ne bo upoštevalo.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekt je izdelan in je sestavni del razpisne
dokumentacije.

5. (a)
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 5. 1. 1999 do
5. 3. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan“ – vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do 4. 12. 1998 na podlagi
dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) 10.000
SIT na žiro račun št. 50101-603-50272 z
navedbo “AVLA IJS“ ali na blagajni IJS.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 12. 1998 do 12.
ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan“ vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj -
ponudba za razširitev avle IJS“ in št. objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
18. 12. 1998 ob 11. uri: na Institutu “Jožef
Stefan“, Jamova 39, Ljubljana.

10. 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 veljavnostjo do dneva veljavnosti po-
nudbe.

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 30 dni od
dneva izstavitve računa, ki mora biti izstav-
ljen po opravljenem delu.

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:
prijavijo se lahko pravne osebe, ostale zah-
teve so navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 1999.

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

– ponudbena cena (naročnik ni dolžan
oddati naročila ponudniku, ki ponudi najniž-
jo ceno),

– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik naročniku.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Jana Selan tel. 061/17-73-345.
17., 18.

Institut “Jožef Stefan“ Ljubljana

Ob-8854
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. a) Kraj izvedbe: Šmarje Sap – Višnja
gora.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Ka-
ravanke – Obrežje, odsek Šmarje Sap –
Višnja gora: sanacija južnih vkopnih
brežin 1L, 2L, 3L, 4L.

Ocenjena vrednost je 210,000.000 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: variantne ponudbe
niso sprejemeljive.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 6 mesecev po podpisu pogodbe
oziroma uvedbi izvajalca v delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-83-31, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 30. 11. 1998 do 16. 12.
1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 12. 1. 1999 do 9.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 Karavanke – Obrežje, odsek Šmarje
Sap – Višnja gora: sanacija južnih vkopnih
brežin 1L, 2L, 3L, 4L“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 12. 1. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 6,300.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteva 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 4. 1999.

15. Merilo za dodelitev naročila je naj-
nižja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez

Kalan, dipl. inž. – Družba za Državne ceste
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-222-41, int. 334.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-8856
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Visokošolsko središče Koper, Can-
karjeva 5, Koper, tel. 066/272-006, faks
066/400-051.

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

3. Kraj izvedbe del: Portorož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža nadstreškov teras na štu-
dentskem domu Korotan.

Ocenjena vrednost celote je 8,000.000
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: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvjalca v delo, rok dokon-
čanja je 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vi-
sokošolsko središče Koper, Cankarjeva 5,
Koper, kont. oseba Požar Vesna, tel.
066/272-006, faks 066/400-051.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman ŽR
51400-603-32725, APP Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 12. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Visokošolsko središče Ko-
per, Cankarjeva 5, Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 10. uri, Visokošolsko sre-
dišče Koper, Cankarjeva 5, Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 5%
od vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo
60 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilo končne situacije v 60 dneh
po izstavitvi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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

Ob-8362
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
0601/26-090.

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 storitev fi-
zičnega varovanja. Ocenjena vrednost je
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum začetka in do-
končanje storitev: 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje, kont. oseba Mateja Jordan,
IV. nadstropje (pravna služba).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom, in sicer proti izkazu
plačila 5.000 SIT na ŽR podjetja št.
52700-601-11513 s pripisom “stroški raz-
pisne dokumentacije – fizično varovanje”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, IV. nad-
stropje (pravna služba).

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponujena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. opcija ponudbe,
5. finančna sposobnost,
6. ostale ugodnsoti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z dodatnimi informacijami razpolaga Ja-
nez Nučič univ. dipl. inž. grad. tel.
041/665-787, tel-faks 066/272-344.

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

čilo je bil objavljen dne 30. 10. 1998, pod
št. 73, Ob-7680.

Visokošolsko središče v Kopru

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 10. uri, Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje,
II. nadstropje (sejna soba).

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 10% od ponudbene vrednosti ter bančna
garancija (izbrani ponudnik) za dobro izved-
bo pogodbene obveznosti v višini 10% od
pogodbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok je raz-
viden iz 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 ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 9.a točko.

19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-8363
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
0601/26-090.

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 storitev
čiščenja upravne stavbe in ostalih de-
lovnih prostorov v TET, d.o.o. Ocenjena
vrednost je 16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum začetka in do-
končanje storitev: 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje, kont. oseba Mateja Jordan,
IV. nadstropje (pravna služba).

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahteva-
ti  razpisno  dokumentacijo:  do  3.  12.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom, in sicer proti izkazu
plačila 5.000 SIT na ŽR podjetja št.
52700-601-11513 s pripisom “stroški raz-
pisne dokumentacije – čiščenje”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, IV. nad-
stropje (pravna služba).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 10. uri, Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje,
II. nadstropje (sejna soba).

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 10% od ponudbene vrednosti ter bančna
garancija (izbrani ponudnik) za dobro izved-
bo pogodbene obveznosti v višini 10% od
pogodbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok je raz-
viden iz 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 ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 9.a točko.

19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 2521/98 Ob-8398
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana, telefaks
061/315-542.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovalne storitve:

– požarno in strojelomno zavarova-
nje premoženja,

– zavarovanje odgovornosti naroč-
nika.

Ocenjena vrednost naročila je
400,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: območje javnega pod-
jetja Elektro Ljubljana, d.d.

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 naročilih (Ur.l. RS, št. 24/97).

Navodilo o vsebini objav za javna naroči-
la v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98).

(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-
be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo sto-
ritve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev; pričetek
1. 1. 1999, dokončanje 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55; v sobi št 20/VI, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 4. 12. 1998 do 14.
ure za plačilo 10.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na žiro račun Elek-
tro Ljubljana, d.d., št.: 50102-601-90004.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 28. 12. 1998 do 14.
ure, ali poslane po pošti na naslov naročni-
ka, s tem, da je ponudba pravočasna, če
prispe na naslov naročnika v roku, ki je dolo-
čen v razpisu, to je do 28. 12. 1998, ponud-
be po tem roku ne bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v zapr-
ti in žigosani ovojnici z navedbo točnega na-
slova naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis – Ponudba za izbiro ponud-
nika zavarovalnih storitev – Ne odpiraj“.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 10. 12.
1998.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v torek
29. 12. 1998, ob 10. uri v sejni sobi št.
119 družbe Elektro Ljubljana, Slovenska
58/I, v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponudbe, ne starejša od 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu, z veljavnostjo 80
dni od objave v Uradnem listu RS.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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 dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 28. 12.

1998  ne  morejo  več  odstopiti  od  po-
nudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– višina premije – 60%,
– višina franšize – 10%,
– plačilni pogoji – 20%,
– druga merila – 10%.
merila in način njihove uporabe so po-

drobneje določena v razpisnih pogojih!
17. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 8000-181/98 Ob-8399
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za šol-
stvo, Poljanska 28, Ljubljana, tel.
061/133-32-66, faks 061/310-267.

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 grafičnih in
tiskarskih storitev. Ocenjena vrednost sto-
ritve je 80,000.000 SIT.

4.
5.(a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

a) izvajanje grafičnih storitev,
b) izvajanje grafičnih in tiskarskih stori-

tev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za šolstvo, Poljan-
ska 28, Ljubljana, tel. 061/133-32-66, faks
061/310-267, kontaktna oseba Katarina
Porenta, soba št. 04 – vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.500 SIT nakažite
s položnico na žiro račun št.
50100-603-401756 sklic na št. 00 8000.
Dokumentacijo lahko dvignete le z dokazi-
lom o plačilu navedenega zneska.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 18. 12. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, tel.
061/133-32-66, faks 061/310-267, tel.
061/133-32-66, faks 061/310-267, kont.
oseba Katarina Porenta, soba št. 04 – vlo-
žišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvajanje grafičnih in tiskarskih storitev”,
z navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in z navedbo imena po-
nudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 11. uri, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, Ljublja-
na, sejna soba št. 302/3. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 80.000 SIT z veljavnostjo do
20. 2. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 12.
1998.

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

– celovitost ponudbe,
– usposobljenost ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– roki dobave,
– reference ponudnika.
Pridržujemo si pravico do izbire več izva-

jalcev za opravljanje navedenih storitev.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

na pojasnila lahko ponudniki dobijo na in-
formativnem sestanku, ki bo 11. 12. 1998
ob 11. uri v sobi št. 302/3. nadstropje na
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Po-
ljanska 28, Ljubljana, tel. 061/133-33-66,
faks 061/310-267, kont. oseba Zvonka La-
bernik.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za šolstvo

Ob-8401
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Arnes, Jamova 39, Ljubljana, faks
061/179-88-99, kontaktni osebi Avgust
Jauk, Mihael Dimec, e-mail: razpis@ar-
nes.si.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje omrežne
opreme proizvajalca Cisco (podrobnejše
tehnične specifikacije bodo navedene v raz-
pisni 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
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega 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-
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žiti poleg variantne ponudbe tudi ponudbo v
celoti po razpisnih pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: vzdrževalna pogod-
ba bo predvidoma sklenjena 1. 2. 1999 za
dobo  1  leta  z  možnostjo  podaljšanja  do
3 let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ar-
nes, Jamova 39, Ljubljana, soba M104.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 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 vzdrževa-
nje”, morajo prispeti najkasneje do 9.45,
22. decembra 1998.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Arnes, Jamova 39, Ljublja-
na, soba 104b, Nuša Gobec.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. decembra
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. 3.
1999).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva izstavi-
tve računa po zaključenem obračunskem
obdobju.

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: 22. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pogoji
vzdrževanja (izločevalni kriterij), reference
in kvalificiranost ponudnika (do 60 točk),
cena (do 40 točk).

Način uporabe meril bo podrobneje raz-
delan v razpisni dokumentaciji.

18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998 pod
št. 72 Ob-7481, objava o izidu pa dne
27. 12. 1998.

Arnes, Ljubljana

Št. 01-18/10-98 Ob-8414
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljub-
ljani Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, faks
061/1892-698.

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 storitev fi-
zičnega varovanja objekta in opravlja-
nje receptorske službe, orientacijska vred-
nost 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 2. 1999, zaključek 31. 1. 2000.

9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo:  tajništvo  ekonomske  fakultete,  Kar-
deljeva  pl.  17,  Ljubljana,  kontaktna  ose-
ba  Alijana  Lepšina,  tel.  1892-440,  faks
1892-698.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: stroške 3.000 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo zne-
sek na blagajni fakultete oziroma z virmanom
na žiro račun št. 50106-603-4069.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 24. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta Univer-
za v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17, Ljublja-
na, tajništvo. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ne odpiraj” –
Ponudba za čiščenje prostorov in okolice s
pripadajočimi čistili” in navedbo št. objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1999 ob
9. uri. Ekonomska fakulteta Univerza v Ljub-
ljani Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana v sej-
ni sobi dekanata.

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 3% celotne vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 1. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
mativni dan z ogledom objekta bo 8. 12.
1998 ob 9. uri. Ekonomska fakulteta Uni-
verza v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana v sejni sobi dekanata.

19., 20.
Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Št. 01-5/136-98 Ob-8415
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljub-
ljani Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, faks
061/1892-698.

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 storitev
čiščenja prostorov in okolice z materia-
lom za čiščenje, orientacijska vrednost
28,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 2. 1999, zaključek 31. 1. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo ekonomske fakultete, Kardeljeva pl.
17, Ljubljana, kontaktna oseba Alijana Lep-
šina, tel. 1892-440, faks 1892-698.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo znesek na blagajni fakultete oziroma z
virmanom na žiro račun št.
50106-603-4069.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 24. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana, tajništvo. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj” – Ponudba za čiščenje prostorov
in okolice s pripadajočimi čistili” in naved-
bo št. objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 1999 ob
9. uri. Ekonomska fakulteta Univerza v Ljub-
ljani Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana v sej-
ni sobi dekanata.

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 3% celotne vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 6. 1. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
mativni dan z ogledom objekta bo 9. 12.
1998 ob 9. uri. Ekonomska fakulteta Uni-
verza v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana v sejni sobi dekanata.

19., 20.
Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Št. 89/98 Ob-8416
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen – javni razpis
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava prostorskih iz-
vedbenih aktov in posebnih strokovnih
podlag, vrednost: 26,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne Obči-
ne Ljubljana.

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 urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor, zakon o graditvi ob-
jektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, navodilo je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: lahko za celotno naročilo ali
tudi za posamezno nalogo (ali več) v okviru
predmeta javnega naročila.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 4 mesece za izdelavo
osnutka, nadaljnji roki so pogojeni s predpi-
sanim postopkom sprejemanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
Adamič-Lundrovo nabrežje št. 2, soba
255/II., Bojana Pogačnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003 s
pripisom: JR-89/98.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 12. 1998 ob
12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje, št. 2, soba
255/I. Bojana Pogačnik.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna uprava Adamič-Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 143/I. ob 13. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: 2% od razpisne vrednosti v času traja-
nja 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 12. 1998
od 13. ure.

17. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in  način  uporabe  meril  (21.  člen  ZJN):
reference, cena, strokovna sestava sku-
pine.

18., 19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 404-01-1/98 Ob-8429
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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: dokompletiranje in pa-
kiranje suhih vojaških dnevnih obrokov,
ocenjena vrednost 11,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: vojašnice po Republiki
Sloveniji.

5. (a) Navedba  o  tem,  ali  je  izvedba
naročila  te  storitve  z  zakonom,  predpisi
ali  upravnimi  določbami  rezervirana  za
specifičen poklic: ponudniki bodo morali
priložiti dokazila o registraciji in izpolnjeva-
nju pogojev za opravljanje navedene de-
javnosti.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za izvedbo celotne storitve, nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo

svojo varianto: ponudnik lahko ponudi
samo v razpisni dokumentaciji zahtevano
varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 20. 2. 1999–30. 4.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-85,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 50100-637-55216 (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 78/98).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 4. 1. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba
BO 78/98, suhi dnevni vojaški obroki.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 5. 1. 1999 ob 9. uri na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

Vsi ostali podatki in zahteve so razvidni iz
razpisne dokumentacije.

12., 13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: dobijo

se na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,

Kardeljeva pl. 24, kont. oseba Marjeta Bar-
tol tel. 061/171-2155.

19., 20.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-8430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljublja-
na, faks 061/1889-209.

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: kolektivno nezgodno
zavarovanje za potrebe JP Energetike
Ljubljana, d.o.o., ocenjena vrednost naro-
čila je 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za del storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: možen je samo
eden predlog.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 1. 1. 1999 za
dobo pet let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, III. nadst. pri Nives
Nardin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št. 43/98.
Vplačilo je možno tudi na blagajni JP Ener-
getika Ljubljana, d.o.o.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je možno
predložiti do 8. 12. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana, ali osebno na istem naslovu, III. nad-
stropje, pri Nives Nardin.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1998 ob
11. uri v sejni sobi JP Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70.

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% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do
25. 1. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih:v skladu z zahteva-
mi iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe, za-
varovalna polica.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
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ko odstopijo od ponudbe do 8. 12. 1998
do 9. ure.

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

– ponudbena vrendost premije, delež
merila – 80%,

– bonus, ki ga nudi ponudnik, delež me-
rila – 5%,

– reference, delež merila – 7%,
– dodatni popusti, delež merila – 5%,
– plačilni pogoji, delež merila – 3%.
18., 19., 20.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana,d.o.o.

Št. 1892 Ob-8431
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica, faks 667-872.

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  zazidalne-
ga  načrta  za  območje  obrtno  podjet-
niške  cone  VP 9/1  in  VO 9/2  Škof-
ljica. Ocenjena vrednost naročila:
ca.10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina škofljica, ob-
močja urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica.

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
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da
– navedeno v razpisni dokumentaciji.

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) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek – po podpisu
pogodbe, dokončanje – začetek leta 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica –
sprejemna pisarna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 11. 1998
do 11. 12. 1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo ponudnikom v navedenem
roku,  in  sicer  proti  podpisu  in  plačilu
materialnih  stroškov  v  znesku  2.000 SIT
na  žiro račun Občine Škofljica št.
50106-630-810134.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: kompletno ponudbo
je potrebno v zapečatenem ovitku z oznako
“Ne odpiraj – izdelava zazidalnega načrta
VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica” predložiti do
srede 23. 12. 1998 do 12. ure. Ponudbe,
poslane po pošti morajo do navedenega
roka prispeti na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
3, 1291 Škofljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 12. 1998 ob 12.15 na naslovu: Obči-
na Škofljica, Šmarska 3, Škofljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo
do 6. 2. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena 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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do 23. 12. 1998 do
12. ure.

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

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Škofljica, Šmarska 3, Škofljica, faks
667-872, in MOL, MU, Oddelek za urbani-
zem in okolje, Poljanska 28, Ljubljana, kont.
oseba Natalija Skok, faks 322-046.

19., 20.
Občina Škofljica

Št. 110-1/98 Ob-8853A
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: poročilo o vplivih na
okolje za cestno povezavo Želodnik –
Vodice in obvoznico Mengeš.

Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Želodnik – Vodice.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok izdelave osnutka
poročila o vplivih na okolje je do razgrnitve
osnutka LN, predloga pa do izdelave LN.
Celoten rok izdelave je vezan na terminski
potek priprave LN, predvidoma 90 dni.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-

tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 18. 12. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.200 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 18. 12. 1998 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Poročilo o vplivih na okolje za cestno
povezavo Želodnik – Vodice in obvoznico
Mengeš“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum , čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 12. 1998 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 240.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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.

15. Zahteva 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,
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.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Mojca Novak,
dipl. inž. – Družba za Državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-22-241,
faks 13-22-170.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8853B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
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divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: razbremenilna cesta
Želodnik – Vodice; lokacijski načrt in
idejni projekt, za pododosek: Mengeš –
Vodice.

Ocenjena vrednost naročila je
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Želodnik – Vodice.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok pričetka je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del je
31. 7. 2000.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 7. 1. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 7. 1. 1999 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 Razbremenilna cesta Želodnik – Vodice;
lokacijski načrt in idejni projekt, za pododo-
sek: Mengeš – Vodice“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 7. 1. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Sloveni-
je za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 750.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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.

15. Zahteva 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Stane Zupan,
dipl. inž. – Družba za Državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-22-241,
faks 13-22-170.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-8457
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: poročilo o vplivih na
okolje za rekonstrukcijo regionalne ce-
ste R-353 na odseku Radenci–Vučja
vas.

Ocenjena vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Radenci–Vučja vas.
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)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok dokončanja je 2
meseca po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba

št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.200 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 18. 12. 1998 do 9.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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: Poročilo o vplivih na okolje za rekon-
strukcijo regionalne ceste R-353 na odse-
ku Radenci – Vučja vas“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 12. 1998 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 180.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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.

15. Zahteva 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Mojca Novak,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-22-241,
faks 13-22-170.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
58-59 z dne 21. 8. 1998 objava o izidu pa
dne 13. 11. 1998.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
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Zbiranje ponudb

Št. 15864 Ob-8375

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 54.
členu zakona o javnih naročilih: javno na-
ročilo se odda proizvajalcu rezervnih de-
lov, firmi “CPE”, ker je edini od znanega
končnega števila ponudnikov za dobavo re-
zervnih delov za kompresor zraka type VVB
PKG v sistemu IA in CA od originalnega
proizvajalca “Worthingtona” na podlagi zah-
tevanih predpisov.

3. Datum izbire: 9. november 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta in cene rezervnih de-
lov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Compressor Products En-
gineering, Francz Prendingerstr. 18/5/19,
A-2540 BAD Vöslau.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za kompre-
sor zraka.

7. Pogodbena vrednost: 10,136.833 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,938.538,50 SIT, 10,136.833 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

Št. 417/98 Ob-8361

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti
5, 8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta, pogodbena cena,
plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: plinski kromatograf z
masnim detektorjem in podajalnikom
ter računalnikom s knjižnico masnih
spektrov.

7. Pogodbena vrednost: 14,453.536 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,453.536 SIT, 10,792.341 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-6885.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Ob-8393

1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup električ-
nih detonatorjev za obdobje 1999–
2003.

3. Datum izbire: odpiranje 17. 11.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): javni razpis se ponovi, ni bilo
nobene ponudbe.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7381.

RTH, d.o.o.

Ob-8394

1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup razstreli-
va in kartonskih cevi za obdobje 1999–
2003.

3. Datum izbire: odpiranje 17. 11.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): javni razpis se ponovi, ni bilo
dveh ponudb za posamezen sklop.

5.
6. (a), (b)
7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7380.

RTH, d.o.o.

Ob-8379

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15.

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

3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): javni razpis ni uspel, ker po
pregledu ponudb nista ostali popolni po-
nudbi vsaj dveh ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.

6. a) Kraj dobave: Ljubljana, poslovna
stavba ZPIZ.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža dveh
rotacijskih avtomatiziranih kovinskih
kartotečnih omar.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998,
Ob-7721.

Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

Slovenije

 Ob-8410

1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-
žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, tel.
061/123-22-05.

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

3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– preglednost in celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– garancijski pogoji,
– dobavni rok,
– servis,
– reference.
5.
6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Ste-

fan”, Jamova 39, Ljubljana.
(b) 
7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
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Ime izvajalca Naslov izvajalca Vrsta blaga Najvišja pon. Najnižja pon. Pogodbena vrednost

Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9, Stikalo ATM 12,237.297 2,544.787,35 3,755.195 SIT
1000 Ljubljana

Select Tehnology, d.o.o. Dunajska 5, Ethemet stikalo 2,278.500 408.003,75 2,278.500 SIT
1000 Ljubljana

Iskra računalniki, d.o.o. Tržaška c. 2, Optično ožičenje 1,323.168,78 779.123 913.386,24 SIT
1000 Ljubljana

Iskra računalniki, d.o.o. Tržaška c. 2, Ožičenje UTP 930.582,09 599.705,20 599.705,20 SIT
1000 Ljubljana

Iskra računalniki, d.o.o. Tržaška c. 2, Dve delovni
1000 Ljubljana postaji/strežnika 1,278.112,50 2,700.188 1,858.395 SIT

Iskra računalniki, d.o.o. Tržaška c. 2, Dve delovni postaji 1,129.150,02 511.077 598.290 SIT
1000 Ljubljana

Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9, Naprave za neprekinjeno
1000 Ljubljana napajanje (Smart UPS) 582.645 410.104 410.104 SIT

Iskra računalniki, d.o.o. Tržaška c. 2, Barvni laser. tiskalnik
1000 Ljubljana HP LaserJet 5M 1,015.653,87 913.027,50 958.545 SIT

Iskra računalniki, d.o.o. Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana Drobni material 469.598 951.922,65 564.501 SIT

9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6799.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 0048-308/48-98 Ob-8450
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe.

3. Datum izbire: 13. 10. 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: na poziv k oddaji ponudbe je prispelo
6 veljavnih ponudb, za katere je bilo na
odpiranju ponudb ugotovljeno, da so vse
formalno popolne. Naročnik je pri ocenje-
vanju ponudb upošteval vsa ponderirana
merila, podana v razpisni dokumentaciji jav-
nega razpisa za izbiro izvajalca s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 18/98 in 22/98, in
sicer merila, ki so se upoštevala na javnem
razpisu (vzdrževanje in servisiranje v garan-
cijskem in pogarancijskem roku ter zago-
tavljanje rezervnih delov na področju Re-
publike Slovenije; kadrovska zasedba po-
nudnika za predmet javnega razpisa; ustrez-
ni atesti; ISO 9000; poslovanje v Sloveniji v
preteklem letu za predmet javnega razpisa;
poslovna zanesljivost dobavitelja in doseda-
nje izkušnje pri poslovanju; čas obstoja na
SLO trgu za predmet javnega razpisa; refe-
rence doma in v tujini in dokazila o za-
stopstvu oziroma poslovnem odnosu  s prin-
cipalom) in merila, ki so se upoštevala na
tem pozivu (kvaliteta, zanesljivost, ustrez-
nost tehničnim zahtevam ter kompatibilnost
z delujočo opremo in sistemi; cena opre-
me, plačilni pogoji in dobavni roki ter šola-
nje in svetovanje uporabniku in predložena
strokovna literatura). Naročnik je ugotovil,
da je po merilih iz razpisne dokumentacije
najugodnejšo ponudbo predložil ponudnik
Siemens, d.o.o., in bil zato izbran kot naju-
godnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
c. 22, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Kotnikova
8, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
fonske opreme (ISDN centrale in termi-
nalne opreme) ter šolanje za njeno upo-
rabo.

7. Pogodbena vrednost: 7,402.448,75
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 450.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,630.466,90 SIT, 5,496.049,50 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: 26. 8. 1998.

13.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/61-98 Ob-8451

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis 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 obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na javni razpis sta prispeli 2 veljavni
ponudbi, za kateri je bilo na odpiranju po-
nudb ugotovljeno, da sta obe formalno po-
polni. Naročnik je pri strokovni analizi in
ocenjevanju ponudb upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji in ugotovil,
da je glede na merila iz razpisne dokumen-
tacije in glede na trenutne potrebe najugod-
nejšo ponudbo predložil ponudnik Hermes
Plus, d.d., in bil zato izbran kot najugodnej-
ši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va 2, Ljubljana–Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Elektron-
ski računski center, Štefanova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava, instalacija in
konfiguriranje strojne in programske
opreme ter nadgradnja obstoječega si-
stema, uglasitev z obstoječim sistemom
(kodne tabele, formati, naslovi, direkto-
rijska sinhronizacija) za povezavo Dio-
soss in Lotus Notes elektronske pošte.

7. Pogodbena vrednost: 9,119.138,12
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,579.500 SIT, 9,119.138,12 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-8452

1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

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

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ocena rezultatov preizkušnje tka-
nin za uniforme poštarjev v Tekstilnem inšti-
tutu Maribor, p.o., Kraljeviča Marika 21, Ma-
ribor.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tovarna volnenih tkanin Me-
rinka, d.d., Žitna ul. 12, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: izbran izvajalec izde-
lave službenih oblek.

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

– ca. 3.500 m blaga za letne službe-
ne obleke do konca januarja 2000,

– ca. 3.500 m blaga za zimske služ-
bene obleke do konca julija 1999,

– ca. 3.500 m blaga za zimske služ-
bene obleke do konca julija 2000,

– blago je antracitno sive barve ter
izdelavo iz 45% volne in 55% poliestra.

7. Pogodbena vrednost: 22,925.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 22,925.000 SIT, 17,906.000 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-6961.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 9670 Ob-8832
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
dobavitelja osebnih računalnikov brez
omejitev.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unistar, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Slomškova 27-29, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod-Kanali-
zacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in namestitev oseb-
nih računalnikov in programske opreme po
specifikaciji naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 9,496.862,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,528.602,66 SIT, 9,496.862,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7353.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o. Ljubljana

Št. 6859/98 Ob-8851
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta priloženih vzor-
cev, rok dobave, reference, garancija, dru-
ge ugodnosti.

Teža in način uprorabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni izvršil izbire, ker ni pridobil
dveh popolnih in primerljivih ponudb.

5.
6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v

RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: službene obleke vzdrže-
valcev avtocest.

7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
Podjetje za vdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-8853H
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
1. Cimex Koper
– postavka 02 – Vozilo za prevoz de-

narja in dragocenosti 1 kom; za ponudbe-
no ceno 13,123.080 SIT;

2. AC Intercar
– postavka 03 – Prikolica za prevoz

prometne signalizacije 2 kom; za ponud-
beno ceno 10,390.896,40 SIT,

– postavka 06 – Tovorno vozilo nad
7,5 t, moči 300-400KM, pogon 4x4, 2-st.
hidravlični sistem 1 kom; za ponudbeno
ceno 17,311.030 SIT,

– postavka 07 – Snežni plug – čelni,
dolžine ca. 5 m – preklopni 1 kom; za
ponudbeno ceno 4,039.912 SIT,

– postavka 10 – Univerzalno delov-
no vozilo moči ca. 150 kW 1 kom; za po-
nudbeno ceno 24,387.200 SIT,

– postavka 11 – Kosilnica za brežine
s prikolico za odsesavanje 1 kom; za po-
nudbeno ceno 20,383.800 SIT;

3. Dumida Lenart
– postavka 09 – Lahko tovorno vozi-

lo dovoljene skupne mase 3,5 t; dolga ka-
bina – preglednik 1 kom; za ponudbeno
ceno 3,900.142 SIT;

4. LEA, Lesce
– postavka 05 – Prikolica s signalno

tablo spremenljive vsebine 2 kom; za po-
nudbeno ceno 6,583.500 SIT

5. OZ Železopromet Ljubljana
– postavka 04 – Prikolica s signalno

tablo za zapiranje prometnega pasu 2 kom;
za ponudbeno ceno 3,981.600 SIT;

6. Riko Ribnica
– postavka 08 – Posipalec 6m3 za

montažo na zabojnik tovornega vozila 1 kom;
za ponudbeno ceno 4,818.240 SIT,

– postavka 12 – Kosilnica za banki-
ne, delovne širine 1,20 m z avtomatskim
odmikanjem 1 kom; za ponudbeno ceno
2,946.615 SIT.

6. a) Kraj dobave: AC baza Postojna.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: HC Selo – Šempeter: na-
bava mehanizacije in opreme za AC ba-
zo Vipava.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 63, z dne 18. 9. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-8859
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): naročnik je pri ocenjevanju

ponudb upošteval merila, določena v raz-
pisni dokumentaciji. Oprema zbranih po-
nudnikov je cenovno ugodna, funkcional-
na, sodobna in uporabna za pouk predme-
ta geografije v srednjih šolah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Terra, d.o.o., Kranj, Mi-
kro+Polo, d.o.o., Maribor, Lik Atlas, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva založba, d.d., Ljub-
ljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: na lokaciji vseh šol po
Sloveniji. Oprema – učila po seznamu,
ki so sestavni del pogodb.

7. Pogodbena vrednost: skupna pogod-
bena vrednost vseh pogodb
49,647.601,27 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni znana
naročniku.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbe niso celovite in ne v celoti
primerljive s ponujenimi učili in proizvajalci
le-teh.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih
ni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998;
Ob-5264.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/93 Ob-8861A

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Bioprema d.o.o., Dunajska
121, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala.

7. Pogodbena vrednost: 4,949.912 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost ponudbe: najvišja

ponudba 7,673.175,68 SIT in najnižja
ponudba 4,806.901,81 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998; Ob-
7362-A.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861B

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.
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3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: DZS-Založništvo in trgovi-
na, Ljubljana, Mali trg 6.

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

trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala.

7. Pogodbena vrednost: 1,977.780 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponud-

ba 7,673.175,68 SIT in najnižja ponudba
4,806.901,81 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7362A.

Direkcija RS za ceste

Št. 2521/98 Ob-8863

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 58, 1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga Elektro Ljubljani,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga drugim elektrogospodarskih
podjetij v Sloveniji,

– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ZAVAS, d.o.o., Brnčičeva
13, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: skladišče na Glavar-
jevi 14 v Ljubljani.

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

– obleka farmer – 626 kom,
– kombinezon delovni – 158 kom,
– halja moška – 260 kom,
– čevlji nizki – 93 parov,
– čevlji visoki – 128 parov,
– škornji usnjeni – 69 parov.
7. Pogodbena vrednost: 9,950.611 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,100.883 SIT, 8,869.554 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
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. 69 z dne 9. 10. 1998.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

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. 1-0036/98 Ob-8359
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev – sanacija območja
Repnik–Zahod.

3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega raz-
pisa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev, ostali

komercialni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Strokovna komisija za vodenje postopka

oddaje javnega naročila je opravila strokov-
no analizo prispelih veljavnih in popolnih po-
nudb v skladu z merili, ki so bili sestavni del
razpisa in razpisne dokumentacije. Vsaka
ponudba je bila točkovana, izbran je bil po-
nudnik, ki je dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
Zasavje Trbovlje, d.d., Savinjska cesta 15,
Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija območja
Repnik Zahod.

7. Pogodbena vrednost:
25,628.089,41 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,707.837,80 SIT, 24,650.582,33
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 576/98 Ob-8360
1. Naročnik, poštni naslov: Komunal-

no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. ju-
lija 7, 1430 Hrastnik.

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

3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):  najugodnejša ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AGM Nemec Primož, s.p.,
Sedraž 3, Laško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objektov za
dopolnitev I. faze deponije Unično (sor-
tirni plato in kompostarna) deponija
Unično.

7. Pogodbena vrednost: 3,854.929,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,704.823,70 SIT, 3,854.929,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998; Ob-7086.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Ob-8395
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik izpolnjuje
vse kriterije iz razpisanih pogojev, med dru-
gim je ta ponudba glede cene, usposoblje-
nosti in referenc tega podjetja ter podizva-
jalcev na podobnih objektih zelo ugodna.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o. - s.r.l.,
Koper, Obrtniška ulica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: sanacija izločanja plavajo-
čih snovi iz površine ozračenega maščob-
nika, Centralna čistilna naprava Koper.

7. Pogodbena vrednost: 10,510.583 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku so prispele tri veljavne ponudbe, ena
od teh pa je nepopolna.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 11,048.845 SIT, 10,510.583 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.

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

Št. 35205-0002/98 Ob-8396
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ivanč-

na Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cenovno najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komunalne gradnje Grosup-
lje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, material-
na dela in dobava vodovodnega mate-
riala za izgradnjo vodovoda Planina–
Osredek.

7. Pogodbena vrednost: 19,061.779,80
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,641.847 SIT, 19,061.779,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Občina Ivančna Gorica

Št. 8-3-12727/1-98 Ob-8373
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra, Elektrozveze, Tran-
smission, d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: projektiranje, doba-
va, montaža in vključitev v promet na-
prav radijskega sistema RTV Trdinov
vrh–TKC Raka in radiorelejnega siste-
ma RTV Trdinov vrh–RTV Plešivica–TKC
Žužemberk (vključno z antenskimi kon-
strukcijami).

7. Pogodbena vrednost: 18,991.268 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,111.400
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,194.651 SIT, 18,991.268 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa za ugotavljanje sposob-
nosti.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998; Ob-7022.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 353-8/91 Ob-8409
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Izola, Sončno nabrežje 8 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega izvajal-

ca: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval ana-
litično - sumarni način ekonomskih, tehnič-
no tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa so ta merila: ustreznost kadrovske
zasedbe, raven celovitosti ponudbe, kvali-
teta, obseg in rok garancije, realno možne
cene za bistvene postavke razpisanih del,
reference ponudnika in dosedanje pozitiv-
ne izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca: Gramar d.o.o,
B. Jakca 7, Portorož.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila so gradbena na izgradnji fe-
kalnega kolektorja od Male Seve do
Lucije.

7. Pogodbena vrednost: 21,875.391,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,776.126 SIT; 13,880.522 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, št. 63, z
dne 18. 9. 1998, Ob 6686.

Občina Izola

Št. 3-763 Ob-8412

1. Naročnik, poštni naslov Institut “Jožef
Stefan“, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire 4. 11. 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:

– preglednost in celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– stalnost cene,
– reference,
– druge posebne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektroinstalacije Bevec,
Marjan Bevec, s.p., Ulica talcev 8, 8000
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje elektroinsta-
lacijskih del na objektih IJS, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,052.466
SIT/leto.

8.
9. Število prejetih ponudb 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 7,733.689 SIT, najnižja:
7,052.466 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 64-65, z dne 25. 9. 1998,
Ob-6806.

Institut “Jožef Stefan”,
Ljubljana

Št. 2444-98 Ob-8833

1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
stanovanjsko podjetje, d.d., Sežana, Parti-
zanska c. 2, 6210 Sežana.

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

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena vrednost raz-
pisanih del ob zagotavljanju sposobnosti in
usposobljenosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP “Kraški zidar”, d.d.,
Sežana, C. na Lenivec 4, 6210 Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

A – Terminal
I. Primarni vod fekalno kanalizacijskega

omrežja v območju Terminal v Sežani,
II. Primarni vod vodovodnega omrežja

BTC;

B – Gradišče
I. Kanalizacija v Levstikovi ulici na Gra-

dišču v Sežani,
II. Rekonstrukcija obstoječega omrežja

na Gradišču v Sežani.
7. Pogodbena vrednost: 84,990.938

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,833.797 SIT, 84,990.938 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998;
Ob-2229/98.
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,

Sežana

Št. 353-25/98 Ob-8834
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka.

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

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena ponudbe, pla-
čilni pogoji in reference ter po razpisni do-
kumentaciji: garancije za resnost in kvalite-
to ponudbe in odgovornost za kvaliteto izvr-
šenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., družba za
gradbeništvo, inženiring, trgovino, Stara ce-
sta 2, Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je naselja Suha.

7. Pogodbena vrednost: 23,455.723 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,162.000
SIT – asfaltiranje.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,590.545 SIT, 22,476.858 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998; Ob-7334.

Občina Škofja Loka

Št. 988 Ob-8835
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-Kopa, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena, celovitost po-
nudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ETP, d.o.o., Mirka Vadnova
11, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik-Kopa,
Golnik 36, 4204 Golnik, zamenjava elek-
troinstalacije na intenzivnem oddelku.

7. Pogodbena vrednost: 5,947.610 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 6,488.199 SIT, 5,947.610 SIT.

11., 12., 13.
Bolnišnica Golnik

Št. 05/198-98 Ob-8836

1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46,
1215 Medvode.

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

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– odstopanje ponudbene cene od sred-

nje ponudbene cene,
– krajši rok izvedbe,
– ugodni plačilni pogoji,
– pozitivne reference za tovrstna dela pri

naročniku in na podobnih delih in objektih v
zadnjih treh letih,

– dobra tehnična rešitev po projektni
zahtevi iz Tehnične dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MM Hidromont, d.o.o., Za-
grebška 20, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba podestov pro-
tihrupne izolacije turbinskih odprtin na
HE Vrhovo.

7. Pogodbena vrednost: 8,637.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,991.731 SIT, 7,914.122 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 25. 9. 1998; Ob-6755.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

Št. 86/98 Ob-8837

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC Inženiring, d.o.o., Tbi-
lisijska 81, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prestavitev medkra-
jevnega PTT kabla.

7. Pogodbena vrednost: 6,525.262 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,927.082,70 SIT, 6,525.262 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97

in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Ob-8440
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ormož, Dr. Hrovata 4, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 95% cena, 5% rok izvedbe. Po-
nudba je najbolj ustrezala objavljenim meri-
lom določenim z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovač-Ogrevalni sistemi,
Moravske Toplice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ogre-
vanja z uvedbo plin. kotlov v ZD Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 7,974.567,97
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,488.373 SIT, 7,974.567,97 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne  16. 10. 1998.

Zdravstveni dom Ormož

Št. 41405-18/98 Ob-8448
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih Goricah.

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

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Izbrani ponudnik je ponudil naj-
nižjo ceno in izkazal ustrezne reference pri
izvajanju razpisanih del na večjih oziroma
zahtevnejših objektih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Mariborski vodovod Javno pod-
jetje, d.d., Jadranska 24, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodne-
ga omrežja za naselje Osek (“Vodovod
Osek”) – gradbena in montažna dela.

7. Pogodbena vrednost: 30,232.435,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 87,563.136 SIT, 30,232.435,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998; Ob-7116.

Občina Lenart

Ob-8449
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
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
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Merila in kriteriji so imeli naslednje vpliv-

ne deleže:
– cena 60%,
– rok izvedbe 10%,
– usposobljenost ponudnika 10%,
– referenčni objekti 20%.
Način obračunavanja znotraj vplivnih de-

ležev je bil objavljen v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Maribor-
ska 23, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda:
cevovoda, črpališča in rezervoarja.

Kraj: Visoko–Kalše.
7. Pogodbena vrednost: 24,752.217,78

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: na razpisa-
nih delih ne bo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,442.268,98 SIT, 24,752.217,78
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.

Mestna občina Celje

Št. 617-1/98-220 Ob-8866
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica.

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

3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena ob za-
dovoljevanju pogojev za priznano sposob-
nost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Šestan Radoslav, s.p., Viso-
ka-nizka gradnja, Jasen 8e, 6250 Ilirska
Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  obnovitvena dela
grajskega kompleksa na Premu.

7. Pogodbena vrednost: 22,883.196 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,443.850 SIT, 22,883.196 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 2522/98 Ob-8864
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 58, 1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
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3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih del v Elektro Ljubljani,
– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Merkur Kranj, d.d., Koroška
cesta 1, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– zemeljska dela,
– betonska dela,
– zidarska dela,
– tesarska dela.
Kraj izvedbe del: regionalna cesta R333

in R332 v Šentjerneju.
7. Pogodbena vrednost: 22,009.659 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,046.996 SIT, 21,349.369 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
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. 70 z dne 16. 10. 1998.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/98 Ob-8853G

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: CP
Koper, Ul. 15. maja 14, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija zavi-
ralnega pasu za počivališče Lom I.

7. Pogodbena vrednost: 16,473.342 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,362.299 SIT, 16,473.342 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 63, z dne 18. 9. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/93 Ob-8861C
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: preplastitev regional-
ne ceste R 1-221 Dol-Šmarjeta.

7. Pogodbena vrednost: 22,018.104 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponud-

ba 22,730.040 SIT in najnižja ponudba
22,018.104 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Uradni list RS, št.
64-65 z dne 25. 9. 1998; Ob-6857.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861Č

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Narinski žleb v Jakšu na cesti G1-6 od-
sek 340 v km 1+830 Ribnica-Prem.

7. Pogodbena vrednost: 15,934.339
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponud-

ba 18,495.421 SIT in najnižja ponudba
13,977.338,40 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Uradni list RS, št.
63 z dne 18.  9. 1998; Ob-6677.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861D

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d. Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija R 3-667
Šmarješke Toplice – Dol. Kronovo.

7. Pogodbena vrednost: 29,150.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponudba

23,745.775 SIT in najnižja ponudba
21,554.398 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Uradni list RS, št.
63 z dne 18.  9. 1998; Ob-6677-F.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861E
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP-Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradnja mostu in re-
konstrukcija ceste v območju mostu pre-
ko Vrtojbice v Mirnu.

7. Pogodbena vrednost: 55,220.103 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 65,489.035 SIT

in najnižje ponudbe: 55,220.103 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Uradni list RS, št.
67 z dne 2. 10. 1998; Ob-6970.

Direkcija RS za ceste

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 913-010/98-038 Ob-8380
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava RS za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev objavljen v Uradnem
listu RS, št. 65/98.

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik ni bil izbran zaradi:
a) predolgega dobavnega roka ali b) previ-
soke cene.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb je 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez prometnega davka) mikrovalovno
zvezo: 122,393.909 SIT, 73,304.380 SIT.

11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 160/98 Ob-8382
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsebina ponudbe, način plačila,
fiksnost cen, reference, ponudbena cena po
posameznih postavkah, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Križman, d.o.o., Selska 3,
Škofljica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje zimske službe 1998/99 na javnih
cestah na območju Občine Škofljica.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.

Občina Škofljica

Ob-8402
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 11. 1998 – datum
javnega odpiranja.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na razpis je prispela le 1 ponud-
ba. Javni razpis po 34. členu ZJN ni uspel.
Prispela ponudba je bila neodprta vrnjena
predstavniku ponudnika, ki je bil prisoten
na odprianju.

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 72 z dne 23. 10.
1998; Ob-7481.

ARNES, Ljubljana

Št. 350-04-17/95 Ob-8453
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor –
Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska
47, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja naročila nepo-
sredno, po dveh neuspelih javnih razpisih
(Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/98).

3. Datum izbire: 22. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– vsebina in obseg,
– reference ponudnika,
– usposobljenost delovne skupine,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku po-

nudnik,
– ponudbena cena del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Razvojni center – Planira-
nje, d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava predloga programa pripra-

ve lokacijskega načrta s terminskim pla-
nom,

– proučitev predloženih variant, po
potrebi izdelava dodatne rešitve pri-
ključka oziroma povezovalne ceste,

– izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Ce-
lje, vključno s programsko zasnovo ob-
močja priključka in povezovalne ceste,

– izdelava lokacijskega načrta za av-
tocestni priključek Celje – vzhod in po-
vezovalno cesto na jug do M 10-8 ter na
sever do L 2338.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na obeh

neuspelih razpisih je bilo posredovana po
ena ponudba.

10., 11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 008401 Ob-8454
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN):javni razpis za izbiro po-
nudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 11. 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: ugodna
cena, dobre reference, dobra strokovna
usposobljenost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komuna projekt, d.d., Parti-
zanska 3-5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnega projekta, tehnološkega pro-
jekta, PGD in PZI projektne dokumenta-
cije za izgradnjo Poštnega centra Ljub-
ljana, faza B.

7. Pogodbena vrednost: 18,682.700 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,997.000 SIT, 18,682.700 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 67 z dne 2. 10.
1998, Ob-6960.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 6/98 Ob-8839
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
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in drugi kriteriji,
določeni z zakonom in z razpisno dokumen-
tacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorečeva
28, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Ekonomsko-po-
slovne fakultete na Razlagovi 14 in Raz-
lagovi 20.

7. Pogodbena vrednost: 13,289.886 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,793.594 SIT, 13,289.886 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire izvajalca ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Št. 903/5-59/1998-10 Ob-8840
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vseh pet razpisanih na-
log enako, in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Sloveni-

je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Monolit, d.o.o., Letališka

17/II, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: Igea, d.o.o., Koprska 94,

1000 Ljubljana,
– naloga 3.4.: Geodetski zavod Sloveni-

je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.5.: Digi Data, d.o.o., Ope-

karska 11, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – območje XI,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – območje XII,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – območje XIII,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – območje XIV,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – območje XV,
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 2,071.301 SIT,
– naloga 3.2.: 2,010.012 SIT,
– naloga 3.3.: 1,926.846 SIT,
– naloga 3.4.: 1,857.875 SIT,
– naloga 3.5.: 2,032.891 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalci
bodo sodelovali samo pri izvedbi naslednje
naloge, in sicer:

– naloga 3.5.: 35% vrednosti pogodbe-
nega dela.

9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 2,
– naloga 3.2.: 2,
– naloga 3.3.: 2,
– naloga 3.4.: 2,
– naloga 3.5.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– naloga 3.1.: 2,282.152 SIT,

2,071.301 SIT,
– naloga 3.2.: 2,211.013 SIT,

2,010.012 SIT,
– naloga 3.3.: 2,122.992 SIT,

1,926.846 SIT,
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– naloga 3.4.: 2,047.000 SIT,
1,857.875 SIT,

– naloga 3.5.: 2,239.832 SIT,
2,032.891 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 84/98 Ob-8842
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda po Tržaški cesti na odse-
ku od Malega grabna do gostilne pri
Gorjancu.

7. Pogodbena vrednost: 4,068.300 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,613.580 SIT, 4,068.300 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 41/97, izid pa v
Uradnem listu št. 67/97.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 83/98 Ob-8843

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda po delu Raičeve ulice v
Tomačevem.

7. Pogodbena vrednost: 426.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 553.800 SIT, 426.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 41/97 izid pa v
Uradnem listu št. 67/97.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 82/98 Ob-8844
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI, Inštitut za ekološki inže-
niring, d.o.o., Jadranska 28, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija črpališča južna obvoznica.

7. Pogodbena vrednost: 2,476.125 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,088.500 SIT, 2,476.125 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 41/97 izid pa v
Uradnem listu št. 67/97.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 080-09-5972 Ob-8841
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Že-

lezniki, Češnjica 48, Železniki.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: ponuje-

na cena, fiksnost cene, kvaliteta vozil, refe-
rence pri izvajanju prevoza otrok, zaneslji-
vost prevozov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mirko Mohorič, Zabrekve 9,
Selca, Janez Zalaznik, Studeno 22 a, Sel-
ca, Tomaž Lavtar, Selca 28, Selca, Filip
Jelenc, Golica 2, Selca, Matija Šuštar, Oj-
stri Vrh 5, Železniki, Simon Tolar, Log 6,
Železniki, Janez Rant, Zali Log 49, Železni-
ki, Alojz Mijatovič, Davča 6, Železniki, Dra-
go Čerin, Davča 61, Sožitje, durštvo za po-
moč duševno prizadetim, Stara Loka 31,
Škofja Loka, Alpetour Potovalna agencija
p.o. Kranj, Mirka Vadnova 8, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevo-
zi osnovnošolskih otrok v Občini Želez-
niki na relacijah: Zabrekve-Selca, Zabrek-
ve- Železniki-Zabrekve, Kališe-Selca-Želez-
niki-Kališe, Lajše-Selca-Železniki-Lajše, Go-
lica-Selca-Železniki-Golica, Dolenja vas-
Selca-Železniki-Dolenja vas, Ojstri Vrh-
Smoleva-Železniki-Ojstri Vrh,Martinj Vrh-Že-
lezniki-Martinj Vrh, Potok-Železniki-Potok,
Davča-Železniki-Davča, Danje-Železniki-Da-
nje, Zali Log-Železniki, Dražgoše-Železni-
ki-Dražgoše, Prtovč- Podlonk-Železniki-Pr-
tovč, Javorjev rob-Grapar-OŠ Davča-Ja-
vor.rob, OŠ Davča-Podgrivar-OŠ Davča,
Dražgoše-Železniki-Šk.Loka-Dražgoše.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 353 SIT/km, 65,57 SIT/km.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 45 z
dne 12. 6. 1998.

Občina Železniki

Št. 110-1/98 Ob-8853C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
1. Droga Portorož
– dobava soli pod točko A 0/2 mm

rinfuzo; za ponudbeno ceno 13,45 SIT/kg,
– dobava soli pod točko A1 0/2 mm

v silos; za ponudbeno ceno 13,60 SIT/kg,
– dobava soli pod točko B 0/4 mm v

silos; za ponudbeno ceno 12 SIT/kg;
2. MA.CO.T Ljubljana
– dobava raztopine CACl2 – suhi, pod

točko C2; za ponudbeno ceno 85 SIT/kg;
3. ARS Trade Trzin
– dobava raztopine MgCl2 – raztopi-

na 30%, pod točko D1; za ponudbeno ce-
no 32 SIT/kg;

4. Cestno podjetje Celje
– dobava raztopine CaCl2 – raztopi-

na 20% pod točko C za; ponudbeno ceno
28,50 SIT/l;

6. Vrsta in obseg storitev ter kraj izved-
be: nabava posipnih materialov soli, kal-
cijevega in magnezijevega klorida.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 61, z dne 4. 9. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8853Č

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks133-22-51.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: odsek obalne ceste
Škofije – Srmin; izdelava PGD, PZI in
PZR dokumentacije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis so se prijavili trije ponudniki. Po
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pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da so bile vse ponudbe popolne, ven-
dar nobena ne ustreza zahtevam razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe, saj ponudbene cene bistveno pre-
segajo ocenjeno vrednost. Glede na dolo-
čilo drugega odstavka 42. člena ZJN, DARS
d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep o po-
novnem javnem razpisu pod enakimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59, z dne 21. 8. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8853D
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: HC Koper-Izola – Ja-
godje-Lucija; idejni projekt za odsek HC
Jagodje - Lucija.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
javni razpis so se prijavili trije ponudniki.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da so bile vse ponudbe popolne,
vendar nobena ne ustreza zahtevam razpi-
sne dokumentacije glede bistvenih elemen-
tov ponudbe, saj ponudbene cene bistve-
no presegajo ocenjeno vrednost. Glede na
določilo drugega odstavka 42. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika in je po drugem in
tretjem odstavku 41. člena ZJN sprejel
sklep o ponovnem javnem razpisu pod ena-
kimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57, z dne 14. 8. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8853E
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: HC Koper – Izola –
Jagodje – Lucija; idejni projekt za od-
sek HC Koper - Izola.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis so se prijavili trije ponudniki. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da so bile vse ponudbe popolne, ven-
dar nobena ne ustreza zahtevam razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe, saj ponudbene cene bistveno pre-
segajo ocenjeno vrednost. Glede na dolo-
čilo drugega odstavka 42. člena ZJN, DARS
d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep o po-
novnem javnem razpisu pod enakimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8853F
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: idejni projekt naveza-
ve luke Koper na AC.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis so se prijavili trije ponudniki. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da so bile vse ponudbe popolne, ven-
dar nobena ne ustreza zahtevam razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe, saj ponudbene cene bistveno pre-
segajo ocenjeno vrednost. Glede na dolo-
čilo drugega odstavka 42. člena ZJN, DARS
d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep o po-
novnem javnem razpisu pod enakimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57, z dne 14. 8. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/93 Ob-8861F

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mikrobit, Murska Sobota,
Smetanova 23.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža avtomatskih števcev pro-
meta in prestavitev obstoječih na avto-
cestah in glavnih cestah Republike Slo-
venije.

7. Pogodbena vrednost: 14,889.010 SIT.
8., 9.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponud-

ba 21,315.650 SIT in najnižja ponudba
14,889.010 SIT.

11., 12.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861G
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30.9.1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Igmat, d.o.o. Slovenčeva
22, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje investitorjeve kontrole kvalitete za
preplastitve (EBRD) za cesto M 10-10
Robič-Kalce in M 10-Kalce-Logatec.

7. Pogodbena vrednost: 7,737.108 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponudba

7,737.107 SIT in najnižja ponudba
5,489.046 SIT.

11., 12.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861H

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Igmat, d.o.o. Slovenčeva
22, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje investitorjeve kontrole kvalitete za
preplastitve (EBRD) na cesti G1-5
(M10-3) Celje-Zidani most-Drnovo in Dr-
novo-Mokrice.

7. Pogodbena vrednost: 2,342.556 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponud-

ba 3,083.600 SIT in najnižja ponudba
2,342.556 SIT.

11., 12.
Direkcija RS za ceste
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Št. 110-1/93 Ob-8861I
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Omega Consult, d.o.o. Ljub-
ljana, Pražakova 12.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zasno-
va informacijskega sistema za obvešča-
nje javnosti o prometu in stanju držav-
nih cest.

7. Pogodbena vrednost: 13,952.565 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponudba

14,800.000 SIT in najnižja ponudba
13,952.565 SIT.

11., 12.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861J
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis izvajalca za izbiro brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PNZ d.o.o., Ljubljana, Voj-
kova 65.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: PGD,
PZI kolesarska pot od MMP Rateče do
Gozd Martuljka kot daljinsko kolesarsko
pot.

7. Pogodbena vrednost: 8,508.285 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: najvišja ponudba

8,900.000 in najnižja ponudba: 8,508.285
SIT.

11., 12., 13.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-8861K
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: CP Inženiring, d.o.o. Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejni

projekt rekonstrukcije R1/216, odsek
1367 Ivančna Gorica-Muljava.

7. Pogodbena vrednost: 7,036.727 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost ponudbe: najvišja ponud-

ba 7,189.197 SIT in najnižja ponudba
7,036.727 SIT.

11., 12.
Direkcija RS za ceste

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 6155/1218/15969 Ob-8376
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
“ITT Engineering Valves”, ker je edina spo-
sobna za dobavo rezervnih delov za ventile
v sistemih BD, BR, CS, MW, WS ter je
verificirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.

3. Datum izbire: 10. november 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta in cene rezervnih de-
lov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ITT Engineered Valves 33
Centerville Road, Lancaster, PA 17603.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za ventile v
nuklearnih elektrarnah – 1komplet.

7. Pogodbena vrednost: 5,657.730 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-8377
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
Siemens – Westinghouse Power Corpora-
tion, ker je edina sposobna za dobavo re-
zervnih delov za električni generator in za
visokonapetostne motorje ter je verificirana
kot edina na podlagi zahtevanih predpisov.
Firma Westinghouse je tudi izvorni dobavi-
telj električnega generatorja in visokonape-
tostnih motorjev.

3. Datum izbire: 11. november 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov
ter izvorni dobavitelj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens Westinghouse Po-
wer Corporation, A Siemens Company,
4400 Alafaya Trail, Orlando, FL
32826-2399.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

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

1. zunanja varovalka 40 kom,
2. notranja varovalka 10 kom,
3. mazalka za tesnilne snovi 1 kom,
4. prostorni grelci 10 kom,
5. ležajna tesnila 4 kom,

6. steklena cev za merjenje nivoja
olja 10 kom.

7. Pogodbena vrednost: 12,424.480 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-8411
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: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena in 56. člen zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo javnega naročila je
usposobljen samo izbrani ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Parsytec Computer GmbH,
D-52086 Aachen.

6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: “eksperimentalni labora-
torij za ATM omrežje – multiprocesorski
strežnik” – subvencija MZT – paket IX
zap. št. 152.

7. Pogodbena vrednost: 1,908.162,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Ob-8435
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
“Ingersoll-Dresser Pump”, ker je edina spo-
sobna za dobavo rezervnih delov za napa-
jalno črpalko v sistemu FW (Feedwater) ter
je verificirana kot edina na podlagi zahteva-
nih predpisov.

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ingersoll-Dresser PUMP
Company, 5715 Bickett Street, Huntington
Park, CA 90255, U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za napajal-
no črpalko v nuklearnih elektrarnah –
1 komplet.

7. Pogodbena vrednost: 9,488.782,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-159/98 Ob-8445
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS za
geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.
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3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izjava izvajalca, da je edini
pooblaščeni zastopnik in prodajalec pro-
gramske opreme podjetja Wolfram Re-
search.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestar Alojz inž., S.P. -
RISC, Gosposvetska cesta 47, Maribor.

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

trebno dobaviti: programska oprema -
Mathematica V. 3.0.1 WIN - 1 kos in
application (Pack Signals and
Systems) - 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 333.428 SIT,
povečana za morebitne tečajne razlike.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 333.428 SIT, povečana za morebitne
tečajne razlike.

11.
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-160/98 Ob-8446
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izjava izvajalca, da je eksklu-
zivni zastopnik programske opreme pod-
jetja Inprise GmbH V Republiki Sloveniji in
da je edini pooblaščeni prodajalec in di-
stributer računalniške opreme podjetja
Sun Microsystems v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana.

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

potrebno dobaviti: programska oprema:
J Builder 2 standard - 1 kos in solaris
2.6 server (5-users) intel platform -
1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 126.771,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 126.771,80 SIT.
11.

Uprava RS za geofiziko

Št. 404-161/98 Ob-8447
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izjava izvajalca, da je edini
pooblaščeni prodajalec programske opre-
me podjetja Design Science inc. v Re-
publiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Autronic d.o.o., Karde-
ljeva ploščad 17, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: programska oprema -
Mathtype 3.5/W95 competitive upgra-
de - 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 31.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31.500 SIT.
11.

Uprava RS za geofiziko

Št. 333-23/98 Ob-8455
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljublja-
na.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– preverjenost in kakovost izdelka –

25%,
– cena za ponujeno blago – 50%,
– rok dobave – 20%,
– ocena dosedanjega sodelovanja z

ZGS – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
Material pod točkama I. in II.: Inter-

gozd, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 53,
Kranj,

Material pod točko II: Carex, d.o.o.,
Prečna pot 4, Prebold.

6. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije.

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

I. zaščitni tulci, fino mrežasti (ca.
1×1 mm), ∅∅∅∅∅ ca. 12-15 cm, višine
1,2 m – 25.000 kosov,

II. zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5×2,5 cm), ∅∅∅∅∅ ca. 30 cm, višine 1,8 m
– 15.000 kosov,

III. zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5×2,5 cm), ∅∅∅∅∅ ca. 30 cm, višine 1,5 m
– 20.000 kosov.

7. Pogodbena vrednost:
– točki I in III: – 10,962.000 SIT,
– točka II: – 5,418.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. 195 SIT/kos,188 SIT/kos,
II. 402 SIT/kos, 344 SIT/kos,
III. 331 SIT/kos, 287 SIT/kos.
11.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-23/98 Ob-8456
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljublja-
na.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– preverjensot in kakovost izdelka –

25%,
– cena za ponujeno blago – 50%,

– rok dobave – 20%,
– ocena dosedanjega sodelovanja z

ZGS – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
Material pod točkama I. in II.: Gozdno

gospodarstvo Slovenj Gradec, Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec.

6. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije.

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

I. zaščitni tulci, polni ∅∅∅∅∅ ca. 12-15
cm, višine 1,2 m – 40.000 kosov,

II. zaščitni tulci, polni ∅∅∅∅∅ ca. 12-15
cm, višine 1,8 m –5.000 kosov.

7. Pogodbena vrednost:
– točki I in II: – 8,842.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. 182 SIT/kos,178,10 SIT/kos,
II. 260 SIT/kos, 256 SIT/kos.
11.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 404-08-450/98-1620 Ob-8855

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: stro-
kovna komisija za izvedbo javnega naroči-
la, ki je bila imenovana s sklepom o pri-
četku oddaje javnega naročila št.
404-08-450/98 z dne 11. 11. 1998, je
na podlagi analize prejete dokumentacije
ugotovila, da je ponudnik edini proizvaja-
lec zadevnih ciklirno testnih naprav. Na
podlagi te ugotovitve se je strokovna ko-
misija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: št. sklepa o oddaji jav-
nega naročila 404-08-450/98 z dne
16. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire):

– kvaliteta ponujenega blaga,
– dobavni roki in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Metrel, d.d., Horjul 188,
1354 Horjul.

6. (a) Kraj dobave: MORS – Uprava za
logistiko, Tehnični zavod – Centralno teh-
nično skladišče, Vojašnica FRS, Leskoš-
kova 7, 1260 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ciklirno testna naprava
MA 4175, 10 kpl.

7. Pogodbena vrednost: 2,330.391
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izvajalec je edini
proizvajalec zadevne opreme.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za logistiko
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-8372

1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-
trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izbrani ponudnik razpolaga z
ustrezno tehnično opremo, visoko strokov-
nimi kadri in ustreznimi podatki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroin-
dustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
možnost vključitve TE Trbovlje 3 v elek-
troenergetski sistem Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 10,788.450
SIT.

8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost enaka ponudbeni vrednosti.
11.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 512/2626-944 Ob-8400

1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - 7.
točka prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih: ob zadnjih visokih vo-
dah smo iz vtoka elektrarne HE Zlatoličje
izvlekli toliko naplavin, da je deponija po-
polnoma polna. Ob ponovnih višjih preto-
kih reke Drave naplavin nimamo kam od-
lagati in je lahko ogroženo obratovanje
elektrarne.

3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izvajalec je izbran na podlagi
nižje cene, ugodnega roka izvedbe in raz-
polaganja z ustrezno mehanizacijo za drob-
ljenje lesa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtošped storitve, d.o.o.,
Vošnjakova ul. 13, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
odstranitev naplavin iz deponije HE Zla-
toličje.

7. Pogodbena vrednost: 8,088.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,614.552,50 SIT, 8,088.500 SIT.
11.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-8436
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. NAB.UV.BV. št.
16 dne 2. 11. 1998 je ugotovila, da je
zaradi specifičnosti storitev edini kvalificira-
ni izvajalec firma Westinghouse, ki je že
sodelovala pri razvoju generičnih SAMG po-
stopkov, pri izvedbi različnih podpornih ana-
liz v sklopu WOG projekta. Na podlagi teh
ugotovitev se je strokovna komisija odloči-
la, da odda javno naročilo po 55. členu
ZJN.

3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Westinghouse Energy
Systems Europe, Boulevard Paepsem, 20,
B-1070 Brussels, Belgium.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
neodvisni pregled NEK SAMG postop-
kov in podpornih dokumentov.

7. Pogodbena vrednost: 7,200.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-8437

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
Elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena drugega odstavka zakona o jav-
nih naročilih.

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo in ustreznimi
strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za varilstvo Ljubljana,
Ptujska 19, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
spremljanje aktivnosti kontrole elektro
del ter kontrole specialnih procesov
(12 č/m – VSS in 12 č/m – SSI).

7. Pogodbena vrednost: 9,461.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 90315-62/1998-4 Ob-8438
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo je oddano na podlagi četrtega od-
stavka 41. člena ZJN.

3. Datum izbire: 22. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Igea, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: us-
klajevanje in dovzdrževanje digitalnih
katastrskih načrtov na IOGU Ljubljana –
na območju Mestne občine Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 29%.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Geodetska uprava RS

Ob-8439
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informa-
cijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljublja-
na.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec razpolaga s pravi-
cami intelektualne lastnine, ker je avtor apli-
kativne opreme in je samo on usposobljen z
ustreznimi strokovnimi kadri za vzdrževanje
te programske opreme.

3. Datum izbire: 26. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena, kvalitetne in ažur-
ne storitve, dobri poslovni odnosi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vasco, d.o.o., Hrastje 222,
4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje aplikativne programske
opreme pri naročniku.

7. Pogodbena vrednost: 150.000 SIT
mesečno.

8., 9., 10., 11.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 05-4/1998 Ob-8383

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila skladno z razpisno
dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
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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, Lidija Anzelc, faks
064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998 med
10. in 13. uro po enodnevni predhodni na-
javi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 12. 1998 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetske c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 12.
1998 ob 11.30 na naslovu: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
Kranj (vhod 5), v sobi direktorja oziroma v
sejni sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

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 javnim
razpisom se sprejemajo do 15. 12. 1998
po faksu 064/226-718. Naročnik glede na
predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.

10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 03-4/1998 Ob-8384
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 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, Lidija Anzelc, faks
064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998 med
10. in 13. uro po enodnevni predhodni na-
javi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 12. 1998 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 1998
ob 9. uri na naslovu: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj (vhod
5), v sobi direktorja oziroma v sejni sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

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 javnim
razpisom se sprejemajo do 15. 12. 1998
po faksu 064/226-718. Naročnik glede na
predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.

10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 091-3-9/98 Ob-8434
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Inštitut za mikrobiologijo, Zaloška
cesta 4, Ljubljana, kontaktna oseba Milena
Mramor, ek., tel. 061/302-795, faks
061/302-895, Inštitut za patologijo, Koryt-
kova 2, Ljubljana, kontaktna oseba Olga
Staniša, dipl. inž., tel.
061/140-30-42/280, faks 061/301-816,
Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2,
Ljubljana, kontaktna oseba Olga Balažic,
dipl. org. dela, tel. 061/140-30-42/239,
faks 061/443-864.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu.

2. (a) Kraj dobave: Inštitut za mikrobiolo-
gijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut
za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kemikalije in laboratorij-
ski material – specifikacija v razpisni do-
kumentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
kemikalije: 242,300.000 SIT, in sicer:

Inštitut za mikrobiologijo: 206,100.000
SIT,

Inštitut za patologijo: 25,400.000 SIT,
Inštitut za sodno meidicino: 10,800.000

SIT;
laboratorijski material: 168,300.000

SIT, in sicer:
Inštitut za mikrobiologijo: 128,500.000

SIT,
Inštitut za patologijo: 27,900.000 SIT,
Inštitut za sodno medicino: 11,900.000

SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 1999

do 28. 2. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT nakažejo
ponudniki s položnico na ŽR
50103-603-41175, sklicna številka
010020030/2.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, prevzemnik tajništvo, Vra-
zov trg 2, Ljubljana, tel. 061/312-669, faks
061/321-755.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 12. 1. 1999 ob 10. uri, na naslovu:
Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg
2, Ljubljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: merilo za izbor najugodnejšega ponud-
nika: najugodnejša cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo tudi ponudbe, ki bodo
zajemale postavke iz posameznih skupin
razpisne dokumentacije.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti najpozneje do 12. 2. 1999.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: Uradni list RS, št. 48-49 z
dne 3. 7. 1998; Ob-4224.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 1/98-11223 Ob-8846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zida-
nem Mostu, faks 0601/84-196.

2. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upo-
kojencev Loka pri Zidanem Mostu.

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

A. Živila in material za prehrano: (sad-
je in zelenjava, kmetijski izdelki, zelenjava
sveža in sadje zmrznjeno, kruh in pekovsko
pecivo, splošno prehrambeno blago, me-
so, ribe (sveže in zmrznjeno) in izdelki iz
mesa; mleko in mlečni izdelki ter testenine);

B. Čisitlni material: (pralna sredstva,
sredstva za osebno higieno, čistila – splo-
šno in pomivalna sredstva);

C. Kurilno olje.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A. Živila in material za prehrano: ocenje-

na vrednost 45,000.000 SIT (sadje in zele-
njava, kmetijski izdelki, zelenjava sveža in
sadje zmrznjeno, kruh in pekovsko pecivo,
splošno prehrambeno blago, meso, ribe
(sveže in zmrznjene) in izdelki iz mesa; mle-
ko in mlečni izdelki ter testenine);

B. Čistilni material: ocenjena vrednost
5,000.000 SIT (pralna sredstva, sredstva
za osebno higieno, čistila – splošno in po-
mivalna sredstva);

C. Kurilno olje: ocenjena vrednost
7,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.



Stran 7376 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 celje, referat za jav-
na naročila (tel. 063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 12. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31892.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1998, z jutranjo
pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Skupnost zavodov os-
novne zdravstvene dejavnosti celjske regi-
je, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, z označ-
bo Ne odpiraj! – Javni razpis – za nabavo
živil in materialov za prehrano, čistil in ku-
rilnega olja, za potrebe Trubarjevega doma
upokojencev, Loka pri Zidanem Mostu in
številka objave javnega razpisa. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998, ob 10. uri v sejni sobi uprave
Trubarjevega doma upokojenecev, Loka pri
Zidanem Mostu 48.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki 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.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Jožici Šinkovec, Trubarjev dom upo-
kojencev, Loka pri Zidanem Mostu, tel.
0601/58-100.

10.
Trubarjev dom upokojencev

Loka pri Zidanem Mostu

Št. 1/98-11221 Ob-8847

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: JZ Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6.
maja 11, 1360 Vrhnika, telefaks
061/754-160.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Vrh-
nika.

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

A. Laboratorijski material,
B. Sanitetni material,
C. Zobozdravstveni material,
D. Rtg material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A. Laboratorijskega materiala: ocenjena

vrednost 5,000.000 SIT,
B. Sanitetnega materiala: ocenjena vred-

nost 6,000.000 SIT,
C. Zobozdravstvenega materiala: oce-

njena vrednost 4,000.000 SIT,
D. Rtg materiala: ocenjena vrednost

1,000.000 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: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, referat za jav-
na naročila (tel. 063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 12. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50700-603-31892.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1998 z jutranjo
pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje z označbo Ne od-
piraj! – Javni razpis – za dobavo labora-
torijskega, sanitetnega, zobozdravstvenega
in RTG materiala, za potrebe JZ ZD Vrhnika
in številke objave javnega razpisa. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1998, ob 10. uri v sejni sobi Zdravs-
tvenega doma Vrhnika, Ul. 6. maja 11,
1360 Vrhnika.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki 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.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o javnem
naročilu: pri Mesarič Karli, ZD Vrhnika, tel.
061/754-160.

10.
JZ Zdravstveni dom Vrhnika

Št. 2343 Ob-8862
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Socialno-varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, 067/64-114.

2. (a) Kraj dobave: fco SVZ Dutovlje –
razloženo.

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

– živila in material za prehrano,
Ocenjena vrednost naročila:

32,220.000 SIT;
– čistila,
Ocenjena vrednost naročila:

4,300.000 SIT;
– kurilno olje – ekstra lahko in plin

mešanica propan-butan,
Ocenjena vrednost naročila:

7,100.000 SIT.
(c)
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 2. 1999 do 1. 2. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:

– Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet,

– Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije,

– Republika Slovenija, Okrožno sodišče.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-

pisno dokumentacijo: do vključno 31. 12.
1998, od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 7.000 SIT, na žiro račun št.
51420-603-31920-05-679/98 (potrdilo o
vplačilu z oznako sklica na številko 679/98
je potrebno predložiti ob dvigu razpisne do-
kumentacije).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do vključno 31. 12.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Socialno-varstveni zavod Du-
tovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.

Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1999 ob
10. uri, na naslovu naročnika, v večnamen-
skem prostoru. Odpiranje ponudb bo vodila
strokovna komisija.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: d.o.o., d.n.o.,
d.d., s.p.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek; potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 60 dni;

– da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

– da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni;

– da je predložil potrjen obrazec BON
1 in BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja in potr-
dilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov ži-
ro račun, da je le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne pred-
ložijo obrazca BON 2 ali BON 3); dokumen-
ti ne smejo biti starejši od 60 dni;

– da ima:
– število dni blokacij žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavine
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2 enako
0 ali,

– število dni blokacij žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0 ali,

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

– da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od:

– razpisane vrednosti na katero se
prijavlja,
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– razpisane vrednosti skupine na
katero se prijavlja,

– razpisane vrednosti podskupine
na katero se prijavlja;

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od:

– razpisane vrednosti na katero se
prijavlja,

– razpisane vrednosti skupine na
katero se prijavlja,

– razpisane vrednosti podskupine
na katero se prijavlja;

– prihodke od proaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od:

– razpisane vrednosti na katero se
prijavlja,

– razpisane vrednosti skupine na
katero se prijavlja,

– razpisane vrednosti podskupine
na katero se prijavlja.

– da zagotavlja zahtevane letne koli-
čine za najmanj:

– 1% razpisanih vrst blaga ali stori-
tev;

– 1% razpisanih vrst blaga ali stori-
tev iz posamezne skupine;

– 1% razpisanih vrst blaga ali stori-
tev iz posamezne podskupine;

– da je ponudnik v zadnjih treh letih
najmanj eno leto pogodbeno oskrboval:

– vsaj tri proračunske uporabnike.
Zahtevane podatke iz te točke navede

ponudnik v obrazcu “Reference ponudni-
ka”:

– da nudi 45 dnevni plačilni rok,
– da bo dostava fco Dutovlje;
– da bo mesečno dostavljal predračune

ali cenike;
– da bo odzivni čas največ 24 dni;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v

višini:
– 1% razpisane vrednosti;
– 1% razpisane vrednosti posamezne

skupine;
– 1% razpisane vrednosti posamezne

podskupine.
Garancija mora veljati do 31. 1. 2000:
– da ima izjavo banke, da bo ponudnik

dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 1% pogodbene vrednosti in jo bo pred-
ložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogod-
be zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Macarol Damjana, tel.
067/64-114, 067/64-027 vsak delovni
dan od 7. do 14. ure.

10.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje

Ob-8867
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana,
Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

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

1. pohištvena oprema,
2. negovalne postelje.

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

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: DUC Tabor Poljane, Tabor
10, Ljubljana, Sitar Benčič Antonija, tel.
132-61-44 int. 20.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajniš-
tvo, soba št. 4.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
označbo Uradnega lista RS in skupine bla-
ga.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. decembra
1998 ob 9.30 na naslovu naročnika: DUC
Tabor Poljane, Ljubljana, Tabor 10, sejna
soba/I. nadstropje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): najnižja cena in pogoji ozi-
roma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Leskovic Ljiljani, tel. 132-61-44 int. 215,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12.
1998.

10.
DUC Tabor Poljane

Ob-8868
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana,
Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

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

1. meterski frotir in posteljnina,
2. prti in zavese,
3. delovna obleka in obutev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
15,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: DUC Tabor Poljane, Tabor
10, Ljubljana, Antonija Sitar Benčič, tel.
132-61-44 int. 203.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 12. 1998.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajniš-
tvo, soba št. 4.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z oz-
načbo Uradnega lista RS in skupine blaga.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. decembra
1998 ob 11. uri v sejni sobi/I. nadstropje,
na naslovu naročnika: DUC Tabor Poljane,
Ljubljana, Tabor 10,

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): najnižja cena in pogoji oziroma
merila iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Ksenija Jug Adamovič, tel. 132-61-44
int. 234, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12.
1998.

10.
Dom upokojencev Center

Tabor-Poljane, Ljubljana

Ob-8869
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana,
Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparati in pripomočki v
zdravstvu, zdravila, drobni in potrošni
material v zdravstvu:

1. EKG, aspirator, sterilizator,
2. ortopetski pripomočki – vozički,
3. aparati in inštrumenti RR, glu-

kometri, elektrostimulatorji, masažni
aparati,

4. škarje, peani, pincete, šivalni
pribor, ledvičke,

5. ampulirana zdravila in zdravila
negativne liste,

6. razkužila in izdelki za zaščito
pred infekcijami,

7. brizge, ingle, aspiracijske cev-
ke, n.g. sonde, rektalne sonde, urinski
katetri, toplomeri, kanile, itd.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: DUC Tabor Poljane, Tabor
10, Ljubljana, Antonija Sitar Benčič, tel.
132-61-44 int. 203.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajniš-
tvo, soba št. 4.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z oz-
načbo Uradnega lista RS in skupine blaga.
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 99/98 Ob-8845
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priznanje sposobnosti
za izdelavo raziskav, študij in projektne
dokumentacije vodovodnega in kanali-
zacijskega omrežja, črpališč, vodohra-
nov, čistilnih naprav in ostalih objektov
v sklopu vodovodnega in kanalizacijske-
ga sistema JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana v skupno ocenjeni vred-
nosti naročila 70,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: območje Ljubljane z bliž-
njo okolico.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: na-
ročnik bo priznal sposobnost izbranim po-
nudnikom za obdobje 12 mesecev od dne-
va veljavnosti pisnega sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku, faks 061/317-851,
pod šifro ZJN 99 prim/98.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun št.
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10, med 8. in 13. uro; po-
nudnik mora ob dvigu razpisne dokumenta-
cije pustiti svoj naslov, telefon, faks in ime in
priimek kontaktne osebe.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 1. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 11. uri na JP Vodovod-Kana-
lizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, II.
nadstropje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogoji z razpisne dokumen-
tacije.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): popolna ponudba, referen-
ce ponudnika, reference kadra, število za-
poslenih in zunanjih sodelavcev, tehnične
zmogljivosti ponudnika, mnenja, nagrade,
priznanja, ustrezno finančno stanje ponud-
nika, zavarovanje projektantske odgovorno-
sti, dokazila zahtevana po ZJN.

10., 11.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. decembra
1998 ob 13. uri na naslovu naročnika v
sejni soba/I. nadstropje, Tabor 10, Ljublja-
na.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): najnižja cena in pogoji ozi-
roma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Leskovic Ljiljani, tel. 132-61-44 int. 215,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12.
1998.

10.
DUC Tabor-Poljane, Ljubljana

Ob-8870
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokjencev
Center, Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana,
Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, jajca,
3. kruh in pecivo,
4. sadje in zelenjava,
5. splošno prehrambeno blago.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
140,600.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: DUC Tabor Poljane, Tabor
10, Ljubljana, Antonija Sitar Benčič, tel.
132-61-44 int. 203.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajniš-
tvo, soba št. 4.

Zaprte kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
označbo Uradnega lista RS in skupine bla-
ga.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. decembra
1998 ob 8. uri, na naslovu naročnika: DUC
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, sejna
soba/I. nadstropje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): najnižja cena in pogoji oziroma
merila iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Primožič Mariji, tel. 132-61-44 int. 205

in Genorio Bojanki, tel. 131-03-13, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12.
1998.

10.
Dom upokojencev Center

Tabor- Poljane

Ob-8871
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana,
Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za vzdrževanje
higiene, čistila, izdelki za osebno higie-
no in zaščito pred infekcijami:

1. čistilni vozički in čistilci – omela
držala, smetišnice,

2. dispenzerji,
3. papirna konfekcija,
4. pralni praški, mila, tekoča in os-

tala čistila,
5. rokavice, krpice in vreče za

smeri.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

15,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: DUC Tabor Poljane, Tabor
10, Ljubljana, Antonija Sitar Benčič, tel.
132-61-44 int. 203.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajniš-
tvo, soba št. 4.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
označbo Uradnega lista RS in skupine bla-
ga.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. decembra
1998 ob 12. uri, na naslovu naročnika: DUC
Tabor Poljane, Ljubljana, Tabor 10, sejna
soba/I. nadstropje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): najnižja cena in pogoji ozi-
roma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
na naslovu pri Kseniji Jug Adamovič, tel.
132-61-44 int. 234, vsak delovni dan med
8. in 12. uro.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12.
1998.

10.
DUC Tabor Poljane

Ljubljana
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Ob-8848
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, tel. 061/175-43-57, faks
061/175-21-86.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava napovednikov
za obdobje enega leta: ca. 12 mio SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: naj-

kasneje 7 dni po naročilu posameznega na-
povednika.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: prav-
na služba RTV Slovenija, Čufarjeva 2, 1550
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 1998 v
pravni službi RTV, Čufarjeva 2.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun šte-
vilka 50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. december 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, Pravna služ-
ba, Čufarjeva 2, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 9. uri, velika sejna soba
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN in
pogoji določeni z razpisno dokumentacijo,
reference, tehnični in kadrovski pogoji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost bo sklenjena letna pogodba za izdela-
vo napovednikov po 50. členu ZJN.

11.
Javni zavod

RTV Slovenija

Ob-8872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve

1. pranje in likanje domskega pe-
rila,

2. soboslikarska in pleskarska de-
la.

Ocenjena vrednost naročila:
31,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Dom upokojencev Cen-
ter, Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana, Eno-
ta Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: za-
četek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

a) DUC Tabor Poljane, Ljubljana, Tabor
10, Antonija Sitar Benčič, tel. 132-61-44
int. 203.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo:

a) do 15. 12. 1998 do 12. ure,
b) Dom upokojencev Center, Tabor Po-

ljane, Ljubljana, Tabor 10, tajništvo, soba
št. 4.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” s
številko Uradnega lista RS ter navedo pred-
meta naročila.

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

javno odpiranje ponudb bo na naslovu na-
ročnika DUC Tabor Poljane, Tabor 10, Ljub-
ljana, dne 17. 12. 1998 ob 16. uri, v sejni
sobi/I. nadstropje.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): najnižja cena in pogoji oziroma
merila iz razpisne dokumentacije.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Butina Dragu, tel. 132-61-44 int. 222,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
11.

Dom upokojencev Center Tabor
Poljane

Javni razpisi

Ob-8374
Občina Juršinci objavlja na podlagi 10.

člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
in meril za vrednotenje programov športa v
Občini Juršinci iz javnih financ, objavlja

javni razpis
za vrednotenje športnih programov v

Občini Juršinci za leto 1999
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa, kar dokazujejo z izpisom iz
registra dejavnosti.

I. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
1. Naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe.
2. Vsebino za populacijo, kateri je vadba

namenjena (skupino, ekipo ali posamezni-
ka).

3. Kadrovsko zasedbo z navedbo stro-
kovne klasifikacije.

4. Urnik in kraj vadbe.
5. Poimenski seznam vadečih.
II. Strokovno izobraževanje in izpopolnje-

vanje
Vsebina vloge:
1. Naziv predlagatelja.
2. Predvideno število kandidatov za šo-

lanje za pridobitev strokovnih nazivov (vadi-
telj, instruktor, trener).

3. Predvideno število strokovnih delav-
cev za strokovna izpopolnjevanja (potrjeva-
nje licenc).

III. Športne prireditve

Vloga mora vsebovati:
1. Naziv izvajalca.
2. Naziv prireditve.
3. Namen prireditve.
4.Kraj, čas in okvirno število udeležen-

cev prireditve.
Rok za prijavo športnih programov je do

18. decembra 1998 na naslov, Občina Jur-
šinci, Odbor za šolstvo in šport, Juršinci
3/b, Juršinci.

Obvestilo o višini odobrenih sredstev bo
znano po sprejetju proračuna Občine Jur-
šinci za leto 1999.

Z izbranimi izvajalci športnih programov
bomo sklenili pogodbe.

Občina Juršinci

Ob-8443

Natečaj
za subvencioniranje zvez in društev ter

za enkratno finančno podporo v letu
1998

1. Natečaja za subvencioniranje zvez in
društev se lahko udeležijo zveze in društva,
ki so registrirana pri pristojnem državnem
organu in sicer:

a) Zveze in društva, ki so izrazito strokov-
no usmerjena ter povezana z vzgojno-izobra-
ževalnim sistemom, delujejo na državni ravni
in vključujejo predšolske otroke, učence in
dijake ter strokovne delavce, ki delajo na teh
ravneh vzgoje in izobraževanja,

b) Zveze in društva, ki uresničujejo splo-
šnejše interese in delujejo na državni ravni
ter vključujejo predšolske otroke, učence
in dijake ter strokovne delavce, ki delajo na
teh ravneh vzgoje in izobraževanja.

2. Natečaja za enkratno finančno pod-
poro se lahko udeležijo zveze in društva, ki
so registrirana pri pristojnem državnem or-
ganu, katerih program je strokovno ali pa
splošnejše usmerjen, vendar je tesno pove-
zan z vzgojno-izobraževalnim sistemom,
vključujejo predšolske otroke, učence in di-
jake ter delujejo na državni oziroma drugi
ravni.

3. Temeljni kriteriji za vrednotenje pro-
grama so njegova vključenost v vzgoj-
no-izobraževalni sistem, v dopolnjevanje in
razvoj posameznih predmetov in predmet-
nih področij, v interesno dejavnost pred-
šolskih otrok, učencev in dijakov ter stro-
kovnih delavcev na teh ravneh vzgoje in
izobraževanja.

4. Zveze in društva, ki se potegujejo za
subvencijo oziroma enkratno finančno pod-
poro, morajo prijavi na natečaj priložiti:

– razčlenjen program posamezne akcije
z ločenim predračunom za vsako akcijo ter
skupnim finančnim načrtom, predvidenim za
realizacijo letnega programa zveze oziroma
društva,

– izpolnjen obrazec (dobi se na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Ljubljana, Župan-
čičeva 6, telefon 061/178-56-04).

5. Višino subvencije oziroma enkratne fi-
nančne podpore določi Ministrstvo za
šolstvo in šport glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in glede na to, koliko pro-
gram posamezne aktivnosti ustreza kriteri-
jem iz 3. točke ter glede na to kolikšno
subvencijo oziroma finančno podporo dobi
zveza ali društvo iz drugih sektorjev mini-
strstva oziroma iz drugih ministrstev.
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6. Prijave na natečaj je potrebno poslati
na Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, z oznako: “Subvencioni-
ranje društev“ oziroma z oznako “Enkratna
finančna podpora - Društva“.

Zadnji rok za oddajo prijav za zveze in
društva iz 1.a in 1.b točke je 31. januar 1999.

Natečaj za zveze in društva iz 2. točke je
glede na razpoložljiva proračunska sredstva,
odprt do 31. marca 1999.

7. Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo
o izboru najkasneje dva meseca po sprejet-
ju državnega proračuna za leto 1999.

8. Prijave, ki ne bodo imele prilog, zahte-
vanih v 4. točki tega natečaja in prijave, ki ne
bodo prispele v roku, določenem v drugem
odstavku 6. točke tega natečaja, bodo zavr-
žene.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-8444

Natečaj
za subvencioniranje strokovne

in mladinske periodike ter za enkratno
finančno podporo v letu 1999

1. Natečaja za subvencioniranje strokov-
ne in mladinske periodike se lahko udeleži-
jo založniki revij, ki so registrirane pri držav-
nem organu, pristojnem za informiranje ter
izhajajo najmanj eno leto in sicer:

a) založniki strokovne periodike, na-
menjene posameznim razvojnim stopnjam
predšolskih otrok, učencev in dijakov, raz-
voju posameznih predmetov oziroma pred-
metnih področij v vzgojno-izobraževalnem
sistemu ter strokovnemu izobraževanju stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,

b) založniki mladinske periodike, ki ob-
ravnava dosežke z vseh področij človekove
ustvarjalnosti, prirejene posameznim razvoj-
nim stopnjam predšolskih otrok, učencev in
dijakov.

2. Natečaja za enkratno finančno pod-
poro se lahko udeležijo založniki strokovne
in mladinske periodike ter drugih publikacij,
ki so namenjene posameznim razvojnim
stopnjam predšolskih otrok, učencev in di-
jakov, razvoju posameznih predmetov ozi-
roma predmetnih področij v vzgojno-izobra-
ževalnem sistemu ter strokovnemu izobra-
ževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izo-
braževanju in izhajajo manj kot eno leto.

3. Temeljni kriteriji za pozitivno rešitev
vlog za subvencijo in vlog za enkratno fi-
nančno podporo so predvsem naslednji:

– prispevek revije k razvoju posameznega
predmeta oziroma predmetnega področja v
vzgojno-izobraževalnem sistemu, njena upo-
rabnost v vzgojno-izobraževalnem procesu in
njena usmerjenost k posodabljanju vzgoj-
no-izobraževalnega sistema, posameznega
predmeta oziroma predmetnega področja,

– prispevek revije k oblikovanju, ohranja-
nju in spodbujanju slovenske samobitnosti in
k pretoku ter izmenjavi teoretskih, strokovnih
in estetskih dosežkov z Evropo in svetom,

– teoretska, strokovna ter estetska ka-
kovost revije v preteklem ali tekočem letu,

– razširjenost revije - naklada,
– izračun izdajatelja, koliko bo subvenci-

ja oziroma enkranta finančna podpora vpli-
vala na ceno posameznega izvoda in

– podatek o vrsti in višini vseh drugih
subvencij.

4. Založnik, ki se poteguje za subvenci-
jo oziroma enkratno finančno podporo, mo-
ra poleg izpolnjenega obrazca (dobi se na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Ljubljana, Žu-
pančičeva 6, telefon 061/178-56-04) pri-
ložiti še uredniški program, sprejet na pri-
stojnem organu revije.

5. Višino subvencije oziroma enkratne fi-
nančne podpore določi Ministrstvo za
šolstvo in šport glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in glede na to, koliko posa-
mezna revija ustreza temeljnim kriterijem iz
3. točke ter glede na to kolikšno subvencijo
oziroma enkratno finančno podporo dobi
posamezna revija iz drugih sektorjev mini-
strstva oziroma iz drugih ministrstev.

6. Prijave na natečaj je potrebno poslati
na Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana, v zaprtih ovojnicah z oznako:
“Prijava na natečaj za subvencioniranje pe-
riodike“ oziroma z oznako “Prijava na natečaj
za enkratno finančno podporo - Periodika“.

Zadnji rok za oddajo prijav za revije iz
1.a in 1.b  točke je 31. januar 1999.

Natečaj za revije iz 2. točke je glede na
razpoložljiva proračunska sredstva, odprt do
31. marca 1999.

7. Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo
o izboru najkasneje dva meseca po sprejet-
ju državnega proračuna za leto 1999.

8. Prijave, ki ne bodo imele prilog, zah-
tevanih v 4. točki tega natečaja in prijave, ki
ne bodo prispele v roku, določenem v dru-
gem odstavku 6. točke tega natečaja, bodo
zavržene.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 06202-0002-13/98 Ob-8858
Občina Rogaška Slatina na podlagi

36. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in v skladu z
določbami odloka o koncesiji za izvajanje
gospodarske javne službe urejanje javnih
parkovnih površin in javnih parkovnih goz-
dov v Občini Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št.
77/98) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe urejanje
javnih parkovnih površin in javnih

parkovnih gozdov v Občini Rogaška
Slatina

1. Koncedent: Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: izvajanje gospodar-
ske javne službe, urejanja javnih parkovnih
površin in javnih parkovnih gozdov v Občini
Rogaška Slatina.

Za urejanje javnih parkovnih površin in
javnih parkovnih gozdov v Občini Rogaška
Slatina se podeli ena koncesija.

Občina Rogaška Slatina bo koncesio-
narju podelila javno pooblastilo zaračunava-
nja prispevka za urejanje javnih parkovnih
površin in javnih parkovnih gozdov od zave-
zancev za plačilo prispevka in javno poobla-
stilo za vse posege v prostor, ki so nujno
potrebni za izvajanje koncesije.

3. Trajanje koncesije: štiri leta od skleni-
tve pogodbe med koncedentom in konce-
sionarjem.

4. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirane za izvajanje dejavno-
sti, ki je predmet koncesije in da imajo za to

potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih or-
ganov,

– da niso v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da

imajo potrebna znanja in izkušnje za izvaja-
nje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da  podajo zagotovila, da bodo imeli
ustrezno število delavcev usposobljenih za
izvajanje prevzetih del,

– da predložijo razvojni program in po-
slovni načrt,

– da imajo v lasti ustrezna tehnična
sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

4. točke tega razpisa,
– podatke o ponudniku,
– predlog cen urejanja javnih parkovnih

površin in javnih parkovnih gozdov. Dokonč-
no ceno bo na podlagi utemeljenega pred-
loga koncesionarja določil Občinski svet ob-
čine Rogaška Slatina.

6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– izpolnjevanje minimalnih predpisanih

pogojev,
– kvaliteta in realnost predloženega raz-

vojnega programa in poslovnega načrta,
– ponujena izhodiščna cena za posa-

mezno vrsto storitev in način letnega uskla-
jevanja cen,

– dosedanje reference ponudnikov,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-

nudnik ponuja koncedentu.
7. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago na Občini Rogaška Slatina, Oddelek
za gospodarstvo, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina, kont. oseba Darko Boršič.

8. Ponudbe morajo biti oddane na Obči-
no Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Ro-
gaška Slatina, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za opravljanje gospo-
darske javne službe urejanje javnih parkov-
nih površin in javnih parkovnih gozdov.”

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do vključno tridesetega dne do 14. ure
od naslednjega dne po tej objavi. Poleg
cene se bo pri izbiri koncesionarja upošte-
vala tudi sposobnost ponudnika za kvalitet-
no opravljanje koncesionirane javne službe.

10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija naslednji delovni dan po
poteku razpisa ob 12. uri. Odpiranje po-
nudb bo potekalo v veliki sejni sobi Občine
Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.

11. Prijavljeni bodo obveščeni o izboru
v roku petnajst dni po poteku tega razpisa.

Občina Rogaška Slatina

Objave
delniških družb

Ob-8878
Javna objava namere Slovenskih

železarn, d.d. o prodaji družbe SŽ-Itro,
d.o.o. Štore in objava poziva k zbiranju
ponudb na podlagi ponudbenega
memoranduma
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Slovenske železarne, d.d. (v nadaljnjem
besedilu SŽ), ki so 100% kapitalski lastnik
družbe SŽ Itro, d.o.o. Štore (v nadaljnjem
besedilu: Itro), so se po predhodno
izkazanem interesu na podlagi dne 9. 10.
1998 objavljene javne namere o prodaji
družbe Itro (Ur. l. RS, št. 68-69/98) odločile
za objavo

zbiranja ponudb
strateških partnerjev (v nadaljevanju

interesentov) na podlagi ponudbenega
memoranduma.

Kratek opis podjetja in njegove dejavnosti
Družba Itro je trgovinsko podjetje, ki se

ukvarja s prodajo traktorjev in rezervnih delov
za korporacijo New Holland, s katero ima
sklenjeno zastopniško pogodbo. V skladu z
veljavno zastopniško pogodbo o prodaji, ki
je sklenjena med Itro in New Holland-om,
mora biti kakršnikoli prenos lastništva ali
kakršnakoli sprememba glede lastništva v Itro
–u, ki presega 10%, s strani New Holland-a
sprejeta in odobrena, sicer ima New Holland
pravico, da pogodbo prekine.

Lokacija družbe s približno 2100 m2

pozidanih površin, razpoložljivo stavbno
zemljišče in infrastruktura v industrijskem
območju Štor ter kadrovski potencial
omogočajo razširitev obstoječe dejavnosti na
nove, tudi proizvodne dejavnosti. Ponudbeni
memorandum vsebuje širše informacije o
podjetju, njegovi dejavnosti in doseženih
poslovnih rezultatih.

Pogoji objave
1. Ponudnik mora pri sestavi ponudbe

upoštevati tako pogoje, ki so vsebovani v tej
objavi kot tudi pogoje, objavljene v
ponudbenem memorandumu.

2. Vsi interesenti lahko zaprosijo za
ponudbeni memorandum in dodatne
informacije na naslovu: Slovenske železar-
ne, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: mag. Mirjam Jan-Blažič,
dipl. inž., tel: +386 61 123 22 11, faks
+386 61 123 21 66, e-mail: jan@sl-zel.si.

3. Dvig ali dostava memoranduma je
možna po podpisu izjave o zaupnosti
podatkov in nakazilu 100.000 SIT oziroma
odgovarjajočo vrednost v tuji valuti na žiro
račun Slovenskih železarn, d.d.

št. 50106-601-36404 (za ponudnike iz
Slovenije) oziroma

št. 50100-620-133-27620-59396/6 (za
ponudnike iz inozemstva)

4. Vpogled v dokumentacijo podjetja je
možen po predhodni najavi pri kontaktni
osebi iz 2. točke te objave, v času razpisa
vse delovne dneve v tednu od 8. do 15. ure
na sedežu družbe SŽ Itro, d.o.o. Železarska
3, Štore.

5. Ponudbe interesentov za nakup družbe
Itro morajo vsebovati:

– višino kupnine,
– višino dokapitalizacije,
– priloge z dokazili o izpolnjevanju v objavi

postavljenih pogojev in kriterijev.
Pogoji in kriteriji, ki jih bo upoštevala

komisija za pregled in izbor najboljšega
ponudnika, so opredeljeni v ponudbenem
memorandumu.

6. Vsi interesenti, ki želijo sodelovati pri
tej javni objavi morajo svojo ponudbo oddati
na sedežu Slovenskih železarn d.d.
Gerbičeva 98, Ljubljana do 16. ure zadnji

shareholders of more than 10% in Itro must
be accepted and approved by New Holland
who has otherwise the right to terminate it.

The area of the company’s premises
covers approximately 2100 m2, there is also
ground available for future constructing and
the present infrastructure in the industrial
zone of Štore and the human resources
enable expanding of the existing activity to
new production activities. Information
Memorandum includes detailed information
on the company, its activity and the business
results achieved.

Terms of the Announcement
1. Bidder shall abide by the conditions

and terms given in the publication herein as
well as by the terms and conditions,
published in the Information Memorandum.

2. All the interested parties are invited to
require Information Memorandum and
additional information from: Slovenske
železarne, d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, contact person: M.Sc. Mirjam
Jan-Blažič, Dip.E., telephone No.: 386 61
123 2211, Fax No.: 386 61 123 2166,
E-mail: jan@sl-zel.si

3. Collection or delivery of the Information
Memorandum is possible after signing the
written declaration on abiding by
confidentiality and upon remittance of SIT
100.000 or the corresponding amount in
foreign currency to the bank account of the
Slovenske železarne, d.d.:

No. 50106-601-36404 (for bidders from
Slovenia)

No. 50106-601-133-27620-59396/6
(for bidders from abroad)

4. After the preceding notification, given
by the interested party to the contact person,
mentioned in the Item 2 of the publication
herein, the company’s documents shall be
available for inspection during the bid period,
all working days from 8.00 to 15.00 at the
head office of the SŽ Itro, d.o.o. Železarska
3, Štore.

5. Bids for purchase of the Itro company,
submitted by the interested parties shall
include:

– the amount of purchase money;
– the amount of additional capital

formation;
– enclosures proving that the terms

conditions and criteria, set forth in the
announcement, have been met.

Terms, conditions and criteria that the
commission for the review and selection of
the best bidder shall take into account are
defined in the Information Memorandum.

6. All the interested parties that want to
take part in this public invitation for bids shall
submit their bids in written form at the head
office of Slovenske železarne, d.d. Gerbičeva
98, Ljubljana till 16.00 on the last day of the
bid period. As the bids, delivered in due
period shall be considered all those that shall
be stamped by a post stamp bearing the
date of the last day of the bid period.

7. Bids should be unambiguous, clear and
defined considering the amount of the
purchase price, the amount of additional capital
formation and payment conditions as well as
regarding other essential items. The
commission for review and selection of the
bidder reserves the right to refuse uncompleted
or conditional bids at its own discretion.

dan razpisa.. Kot pravočasno prispele
ponudbe bomo upoštevali vse tiste s poštnim
žigom zadnjega dne razpisa.

7. Ponudbe morajo biti jasne in določne
in to tako glede višine kupnine, višine
dokapitalizacije in plačilnih pogojev kot tudi
glede ostalih bistvenih točk. Komisija za
pregled in izbor najboljšega ponudnika si
pridržuje pravico, da po svoji presoji odkloni
nedorečene ali pogojne ponudbe.

8. SŽ s to objavo zbiranja ponudb določajo
45 dnevni rok, ki šteje od dneva javne objave
v Uradnem listu RS. Ponudbe se bodo
odpirale na prvi seji komisije za pregled in
izbor najboljšega ponudnika. Interesenti, ki so
predložili zavezujoče ponudbe v roku, imajo
pravico udeležbe pri odpiranju ponudb.

9. Premoženje podjetja se prodaja po
načelu “videno – kupljeno”. SŽ ne
odgovarjajo za stvarne napake nepremičnih
in premičnih stvari, ki so predmet prodaje.
Interesenti lahko neodvisno od prodajalca in
na lastne stroške pridobijo cenitev predmeta
prodaje. Predložitev ponudbe pomeni, da so
interesenti seznanjeni s pravnim in dejanskim
stanjem predmeta prodaje.

10. V zavarovanje izpolnitve ponudbe mora
ponudnik hkrati z vložitvijo ponudbe predložiti
bančno garancijo prvorazredne banke v višini
1,000.000 SIT in z rokom veljavnosti 3
mesecev od predložitve garancije izdajatelju
ponudbenega memoranduma.

11. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti
za vse podatke iz ponudbenega
memoranduma in le-temu priloženih ali
naknadno posredovanih prilog, katere je v
dobri veri kot verodostojne pridobil od
vodstva družbe niti za cenitveno poročilo.

12. Izdajatelj ponudbenega memoran-
duma na podlagi javne prodaje družbe ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.

Ta objava je narejena v slovenskem jeziku
in je kot izvirnik prevedena v angleški jezik. V
primeru nejasnosti se uporablja slovenska
inačica objave.

Slovenske železarne, d.d.

Public Announcement of the Intent of
Slovenske železarne, d.d. (Slovene Steel-
works plc.) to sell SŽ-Itro, d.o.o. Štore, and
invitation for bids on the basis of the
Information Memorandum

Slovenske železarne, d.d. (hereinafter
called “SŽ”) which is the 100% owner of the
company SŽ Itro, d.o.o. Štore (hereinafter
called “Itro”), on the basis of the interest,
expressed by the Public Invitation for Bids for
Purchase of Company Itro formerly published
in the Official Gazette No. 68-69 on 9th of
October, 1998, has decided to announce

Invitation for Bids
from strategic partners (hereinafter called

the interested parties) based on the
Information Memorandum.

Company Profile
Itro company is a trading company which

sells tractors and spare parts for the
corporation New Holland with which it has
entered into a distributor agreement.
According to the distributor agreement in
force between Itro and New Holland any
transfer of ownership or change of



Stran 7382 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. SŽ with this invitation to bid hereby
sets the 45 days bid period starting on the
date of its publishing in the Official Gazette.
Bids shall be opened at the first session of
the commission for rewiev and selection of
the best bidder. The bidders that had
submitted binding bids within the bid period
have the right to attend the opening of bids.

9. The company’s assets shall be sold
according to the principle “sale as seen”. SŽ
shall not be liable for the actual defects of
tangible or intangible assets which are
subject of sale. The interested parties can
independently on the seller and at their own
costs obtain the value assessment of the
subject of sale. Submission of the bid shall
mean that the interested parties are informed
about the legal status and actual condition of
the subject of sale.

10. For the purpose of securing the
performance of the bid, the bidder shall be
obliged to upon the submission of the bid, to
submit a first-class bank guarantee
amounting to SIT 1,000,000.00 with a
guarantee period of 3 months following the
submission of the guarantee to the issuer of
the Information Memorandum.

11.The issuer does not assume the
responsibility for the data given in this
Information Memorandum or in the
Enclosures herewith or in the additionally
mediated Enclosures which the issuer in
good faith obtained as true from the
management of the company, or for the value
assessment.

12. Based on the public sale of the
company, the issuer of this Information
Memorandum is not obliged to enter into an
agreement with the best bidder or any bidder.

This publication was originally made in the
Slovene language and it has been translated
into the English language. In case of any
ambiguites, the Slovene version shall prevail.

Slovenske železarne, d.d.

Ob-8879

Javna objava namere Slovenskih
železarn, d.d. o prodaji družbe SŽ Valji, d.o.o.
Štore in objava poziva k zbiranju ponudb na
podlagi ponudbenega memoranduma

Slovenske železarne, d.d. (v nadaljnjem
besedilu: SŽ), ki so 100% kapitalski lastnik
družbe SŽ Valji, d.o.o. Štore (v nadaljnjem
besedilu: Valji), so se po predhodno izkaza-
nem interesu na podlagi dne 9. 10. 1998
objavljene javne namere o prodaji družbe
Valji (Ur. l. RS, št. 68-69) odločile za objavo

zbiranja ponudb
strateških partnerjev (v nadaljevanju: inte-

resentov) na podlagi ponudbenega memo-
randuma.

Kratek opis podjetja in njegove dejavnosti
Družba Valji je proizvodno podjetje iz pa-

noge kovinskih materialov oziroma livarn, ki
proizvaja različne valje in odlitke iz sive in
nodularne litine za področja metalurgije, av-
tomobilske industrije, strojegradnje, kovin-
sko predelovalne industrije in servisne dejav-
nosti. Družba je v prvi vrsti specializirana za
litje valjev obdelovalne teže do 25 ton in
premera do 1300 mm ter celotne dolžine do
8000 mm. V proizvodnem programu odlit-
kov je zastopana široka paleta s težo od

30 kg do 30 ton. V zadnjih letih se družba
razvojno in tržno usmerja v izdelavo visoko
kvalitetnih valjev (centrifugalno liti valji).

Družba Valji ima :
a) ca. 12.700 m2 zemljišča
b) pozidane površine v velikosti

27.270 m2

c) industrijsko opremo (stroji, prenosni
stroji in orodja ter prevozna sredstva)

Pogoji objave
1. Ponudnik mora pri sestavi ponudbe

upoštevati tako pogoje, ki so vsebovani v
tem tenderju kot tudi pogoje, objavljene v
ponudbenem memorandumu.

2. Vsi interesenti lahko zaprosijo za po-
nudbeni memorandum in dodatne informaci-
je na naslovu: Slovenske železarne, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž.,
tel: +386 61 123 22 11, Fax: +386 61 123
21 66, e-mail: jan@sl-zel.si.

3. Dvig ali dostava memoranduma je mož-
na po podpisu izjave o zaupnosti podatkov in
nakazilu 100.000 SIT oziroma odgovarjajo-
če vrednosti v tuji valuti na žiro račun Sloven-
skih železarn, d.d., št. 50106-601-36404
(za ponudnike iz Slovenije) oziroma št.
50100-620-133-27620-59396/6 (za po-
nudnike iz inozemstva).

4. Vpogled v dokumentacijo podjetja je
možen po predhodni najavi pri kontaktni ose-
bi iz 2. točke te objave, v času razpisa vse
delovne dneve v tednu od 8. do 15. ure na
sedežu družbe SŽ Valji, d.o.o., Železarska
3, Štore.

5. Ponudbe interesentov za nakup druž-
be Valji morajo vsebovati:

– višino kupnine,
– višino dokapitalizacije,
– priloge z dokazili o izpolnjevanju v obja-

vi postavljenih pogojev in kriterijev.
Pogoji in kriteriji, ki jih bo upoštevala ko-

misija za pregled in izbor najboljšega ponud-
nika, so opredeljeni v ponudbenem memo-
randumu.

6. Vsi interesenti, ki želijo sodelovati pri
tej javni objavi morajo svojo ponudbo oddati
na sedežu Slovenskih železarn, d.d., Gerbi-
čeva 98, Ljubljana do 16. ure zadnji dan
razpisa. Kot pravočasno prispele ponudbe
bomo upoštevali vse tiste s poštnim žigom
zadnjega dne razpisa.

7. Ponudbe morajo biti jasne in določne
in to tako glede višine kupnine, višine doka-
pitalizacije in plačilnih pogojev kot tudi glede
ostalih bistvenih točk. Komisija za pregled in
izbor najboljšega ponudnika si pridržuje pra-
vico, da po svoji presoji odkloni nedorečene
ali pogojne ponudbe.

8. SŽ s to objavo zbiranja ponudb dolo-
čajo 45 dnevni rok, ki šteje od dneva javne
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe se bo-
do odpirale na prvi seji komisije za pregled in
izbor najboljšega ponudnika. Interesenti, ki
so predložili zavezujoče ponudbe v roku, ima-
jo pravico udeležbe pri odpiranju ponudb.

9. Premoženje podjetja se prodaja po na-
čelu “videno – kupljeno”. SŽ ne odgovarjajo
za stvarne napake nepremičnih in premičnih
stvari, ki so predmet prodaje.

Interesenti lahko neodvisno od prodajal-
ca in na lastne stroške pridobijo cenitev pred-
meta prodaje. Predložitev ponudbe pomeni,
da so interesenti seznanjeni s pravnim in de-
janskim stanjem predmeta prodaje.

10. V zavarovanje izpolnitve ponudbe mo-
ra ponudnik hkrati z vložitvijo ponudbe pred-
ložiti bančno garancijo prvorazredne banke v
višini 5,000.000 SIT in z rokom veljavnosti
3 mesecev od predložitve garancije izdajate-
lju ponudbenega memoranduma.

11. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti
za vse podatke iz ponudbenega memoran-
duma in le-temu priloženih ali naknadno po-
sredovanih prilog, katere je v dobri veri kot
verodostojne pridobil od vodstva družbe, niti
za cenitveno poročilo.

12. Izdajatelj ponudbenega memorandu-
ma na podlagi javne prodaje družbe ni zave-
zan k sklenitvi pogodbe o prodaji z najbolj-
šim ali katerimkoli ponudnikom.

Ta objava je narejena v slovenskem jeziku
in je kot izvirnik prevedena v angleški jezik. V
primeru nejasnosti se uporablja slovenska
inačica objave.

Slovenske železarne, d.d.

Public Announcement of the intent of
Slovenske železarne, d.d. (Slovene
Steelworks plc.) to sell SŽ-Valji, d.o.o.
Štore, and invitation for bids on the basis
of the Information Memorandum

Slovenske železarne, d.d. (Slovene
Steelworks plc.), (hereinafter called “SŽ”)
which is the 100% owner of the company SŽ
Valji, d.o.o. Štore (hereinafter called “Valji”),
on the basis of the interest, expressed by the
Public Invitation for Bids for Purchase of
Company Valji formerly published in the
Official Gazette No. 68-69 on 9th of October,
1998, has decided to announce

Invitation for Bids
from strategic partners (hereinafter called

the interested parties) based on the
Information Memorandum.

Company Profile
Company Valji is a producer from the

branch of metal materials or foundry,
producing various rolls and casts made of
grey and nodular casting for the areas of
metallurgy, car industry, machine
construction, metal processing industry and
service activities. The company is mainly
specialised for casting rolls with processing
weight of up to 25 tonnes and with diameter
of up to 1300 mm and a total length of up to
8000 mm. In the production programme of
casts there is a wide range with weights from
30 kg to 30 tonnes. In recent years the
company has been developing market
orientation towards production of high quality
rolls (centrifugally cast rolls).

The installations of Valji include:
a. land plot of 12.700 sq. m.
b. Buildings. 27.270 sq.m.
c. Industrial equipment of the machine

shop, portable machines and tools and
transport means.

Terms of the Announcement
1. Bidder shall abide by the conditions

and terms given in the publication herein as
well as by the terms and conditions,
published in the Information Memorandum.

2. All the interested parties are invited to
require Information Memorandum and
additional information from: Slovenske
železarne, d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, contact person: M.Sc. Mirjam
Jan-Blažič, Dip.E., Telephone No.: 386 61
123 2211, Fax No.: 386 61 123 2166,
e-mail: jan@sl-zel.si.
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3. Collection or delivery of the
Information Memorandum is possible after
signing the written declaration on abiding
by confidentiality and upon remittance of
SIT 100.000 or the corresponding amount
in foreign currency to the bank account of
the Slovenske železarne, d.d.:

No. 50106-601-36404 (for bidders
from Slovenia)

No.50106-601-133-27620-59396/6
(for bidders from abroad)

4. After the preceding notification, given
by the interested party to the contact
person, mentioned in the Item 2 of the
publication herein, the company’s
documents shall be available for inspection
during the bid period, all working days from
8.00 to 15.00 at the head office of the SŽ
Valji, d.o.o. Železarska 3, Štore.

5. Bids for purchase of the Valji
company, submitted by the interested
parties shall include:

– the amount of purchase money;
– the amount of additional capital

formation;
– enclosures proving that the terms

conditions and criteria, set forth in the
announcement, have been met.

Terms, conditions and criteria that the
commission for the review and selection of
the best bidder shall take into account are
defined in the Information Memorandum.

6. All the interested parties that want to
take part in this public invitation for bids
shall submit their bids in written form at the
head office of Slovenske železarne, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana till 16.00 on the
last day of the bid period. As the bids,
delivered in due period shall be considered
all those that shall be stamped by a post
stamp bearing the date of the last day of the
bid period.

7. Bids should be unambiguous, clear
and defined considering the amount of the
purchase price, the amount of additional
capital formation and payment conditions
as well as regarding other essential items.
The commission for review and selection of
the bidder reserves the right to refuse
uncompleted or conditional bids at its own
discretion.

8. SŽ with this invitation to bid hereby
sets the 45 days bid period starting on the
date of its publishing in the Official Gazette.
Bids shall be opened at the first session of
the commission for rewiev and selection of
the best bidder. The bidders that had
submitted binding bids within the bid period
have the right to attend the opening of bids.

9. The company’s assets shall be sold
according to the principle “sale as seen”.
SŽ shall not be liable for the actual defects
of tangible or intangible assets which are
subject of sale. The interested parties can
independently on the seller and at their own
costs obtain the value assessment of the
subject of sale. Submission of the bid shall
mean that the interested parties are
informed about the legal status and actual
condition of the subject of sale.

10. For the purpose of securing the
performance of the bid, the bidder shall be
obliged to upon the submission of the bid,
to submit a first-class bank guarantee
amounting to SIT 5,000,000.00 with a

guarantee period of 3 months following the
submission of the guarantee to the issuer
of the Information Memorandum.

11. The issuer does not assume the
responsibility for the data given in this
Information Memorandum or in the
Enclosures herewith or in the additionally
mediated Enclosures which the issuer in
good faith obtained as true from the
management of the company, or for the
value assessment.

12. Based on the public sale of the
company, the issuer of this Information
Memorandum is not obliged to enter into
an agreement with the best bidder or any
bidder.

This publication was originally made in
the Slovene language and it has been
translated into the English language. In
case of any ambiguites, the Slovene
version shall prevail.

Slovenske železarne, d.d.

Ob-8880
Javna objava namere Slovenskih

železarn, d.d. o prodaji družbe SŽ Tovil,
d.o.o. Ljubljana in objava poziva k zbiranju
ponudb na podlagi ponudbenega memo-
randuma

Slovenske železarne, d.d. (v nadaljnjem
besedilu: SŽ), ki so 100% kapitalski lastnik
družbe SŽ Tovil, d.o.o. Ljubljana (v nadalj-
njem besedilu: TOVIL), so se po predhod-
no izkazanem interesu na podlagi dne
9. 10. 1998 objavljene javne namere o
prodaji družbe TOVIL (Ur. l. RS, št. 69/98)
odločile za objavo

 zbiranja ponudb
strateških partnerjev (v nadaljevanju: in-

teresentov) na podlagi ponudbenega me-
moranduma.

Kratek opis podjetja in njegove dejav-
nosti

Družba Tovil s sedežem v Ljubljani je
proizvajalec dimenzijsko manjših metričnih
vijakov z zarezo in križnim utorom, vijakov
za pločevino in specialnih vijakov in zako-
vic in vijakov manjših dimenzij. Na področ-
ju vijakarske proizvodnje ima skoraj
80-letno tradicijo.

Družba se nahaja na atraktivni lokaciji v
industrijski coni Ljubljana – Vič v solidno
zgrajenih objektih za proizvodnjo in skladiš-
čenje. Razpolaga tudi z zadostno količino
parkirnih prostorov in možnostjo razširitve
proizvodnje znotraj obstoječih objektov.

Družba Tovil ima:
a) 4000 m2 zemljišča
b) pozidane površine v velikosti

ca. 10.000 m2

c) industrijsko opremo (stroji, prenosni
stroji in orodja ter prevozna sredstva).

Pogoji objave
1. Ponudnik mora pri sestavi ponudbe

upoštevati tako pogoje, ki so vsebovani v
tej objavi kot tudi pogoje, objavljene v po-
nudbenem memorandumu.

2. Vsi interesenti lahko zaprosijo za po-
nudbeni memorandum in dodatne informa-
cije na naslovu: Slovenske železarne, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž.,
tel: +386 61 123 22 11, Fax: +386 61
123 21 66, E-mail: jan@sl-zel.si.

3. Dvig ali dostava memoranduma je
možna po podpisu izjave o zaupnosti po-
datkov in nakazilu 100.000 SIT oziroma
odgovarjajoče vrednost v tuji valuti na žiro
račun Slovenskih železarn, d.d.

št. 50106-601-36404 (za ponudnike iz
Slovenije) oziroma

št. 50100-620-133-27620-59396/6
(za ponudnike iz inozemstva).

4. Vpogled v dokumentacijo podjetja je
možen po predhodni najavi pri kontaktni
osebi iz 2. točke te objave, v času razpisa
vse delovne dneve v tednu od 8. do 15.
ure na sedežu družbe TOVIL, d.o.o. Gerbi-
čeva 98, Ljubljana.

5. Ponudbe interesentov za nakup druž-
be Tovil morajo vsebovati:

– višino kupnine,
– višino dokapitalizacije,
– priloge z dokazili o izpolnjevanju v ob-

javi postavljenih pogojev in kriterijev.
Pogoji in kriteriji, ki jih bo upoštevala

komisija za pregled in izbor najboljšega po-
nudnika, so opredeljeni v ponudbenem me-
morandumu.

6. Vsi interesenti, ki želijo sodelovati pri
tej javni objavi morajo svojo ponudbo oddati
na sedežu Slovenskih železarn, d.d. Gerbi-
čeva 98, Ljubljana do 16. ure zadnji dan
razpisa. Kot pravočasno prispele ponudbe
bomo upoštevali vse tiste s poštnim žigom
zadnjega dne razpisa.

7. Ponudbe morajo biti jasne in določne
in to tako glede višine kupnine, višine doka-
pitalizacije in plačilnih pogojev kot tudi gle-
de ostalih bistvenih točk. Komisija za pre-
gled in izbor najboljšega ponudnika si pridr-
žuje pravico, da po svoji presoji odkloni ne-
dorečene ali pogojne ponudbe.

8. SŽ s to objavo zbiranja ponudb dolo-
čajo 45 dnevni rok, ki šteje od dneva javne
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe se bo-
do odpirale na prvi seji komisije za pregled in
izbor najboljšega ponudnika. Interesenti, ki
so predložili zavezujoče ponudbe v roku, ima-
jo pravico udeležbe pri odpiranju ponudb.

9. Premoženje podjetja se prodaja po
načelu “videno – kupljeno”. SŽ ne odgovar-
jajo za stvarne napake nepremičnih in pre-
mičnih stvari, ki so predmet prodaje.

Interesenti lahko neodvisno od prodajal-
ca in na lastne stroške pridobijo cenitev pred-
meta prodaje. Predložitev ponudbe pomeni,
da so interesenti seznanjeni s pravnim in de-
janskim stanjem predmeta prodaje.

10. V zavarovanje izpolnitve ponudbe mo-
ra ponudnik hkrati z vložitvijo ponudbe pred-
ložiti bančno garancijo prvorazredne banke v
višini 5,000.000 SIT in z rokom veljavnosti 3
mesecev od predložitve garancije izdajatelju
ponudbenega memoranduma.

11. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti
za vse podatke iz ponudbenega memoran-
duma in le-temu priloženih ali naknadno po-
sredovanih prilog, katere je v dobri veri kot
verodostojne pridobil od vodstva družbe, niti
za cenitveno poročilo.

12. Izdajatelj ponudbenega memorandu-
ma na podlagi javne prodaje družbe ni zave-
zan k sklenitvi pogodbe o prodaji z najbolj-
šim ali katerimkoli ponudnikom.

Ta objava je narejena v slovenskem jeziku
in je kot izvirnik prevedena v angleški jezik. V
primeru nejasnosti se uporablja slovenska
inačica objave.

Slovenske železarne, d.d.
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Public Announcement of the intent
of Slovenske železarne, d.d. (Slovenian
Steelworks, plc.) to sell SŽ-Tovil, d.o.o.
Ljubljana, and Invitation for Bids on the
basis of the Information Memorandum

Slovenske železarne, d.d. (hereinafter
called “SŽ”) which is the 100% owner of the
company SŽ Tovil, d.o.o. Ljubljana
(hereinafter called “Tovil”), on the basis of
the interest, expressed by the Public

 Invitation for Bids
 for Purchase of Company Tovil formerly

published in the Official Gazette No. 69 on
9th of October, 1998, has decided to
announce Invitation for Bids from strategic
partners (hereinafter called the interested
parties) based on the Information
Memorandum.

Company Profile
Tovil, established in Ljubljana,

manufactures metrical screw with a slot and
cross, screws for metal sheet and rivets
and various other screws of smaller
dimensions. Tovil has an 80-year tradition
in the field of screw production.

The company is located at an attractive
site in the industrial-commercial zone
Vič-Ljubljana with good production and
storage facilities. The company disposes of
an ample number of parking lots and it has
the possibility to extend the production
facilities with in the building.

The installations of Tovil include:
a) land plot of 4000 sq. m.
b) Buildings totalling 10.000 sq.m.
c) Industrial equipment of the machine

shop, portable machines and tools and
transport means.

Terms of the Announcement
1. Bidder shall abide by the conditions

and terms given in the publication herein as
well as by the terms and conditions,
published in the Information Memorandum.

2. All the interested parties are invited to
require Information Memorandum and
additional information from: Slovenske žele-
zarne, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
Contact person: M.Sc. Mirjam Jan-Blažič,
Dip.E., Telephone No.: 386 61 123 2211,
Fax No.: 386 61 123 2166, e-mail:
jan@sl-zel.si.

3. Collection or delivery of the
Information Memorandum is possible after
signing the written declaration on abiding
by confidentiality and upon remittance of
SIT 100.000 or the corresponding amount
in foreign currency to the bank account of
the Slovenske železarne, d.d.:

No. 50106-601-36404 (for bidders
from Slovenia)

No. 50106-601-133-27620-59396/6
(for bidders from abroad)

4. After the preceding notification, given
by the interested party to the contact
person, mentioned in the Item 2 of the
publication herein, the company’s
documents shall be available for inspection
during the bid period, all working days from
8.00 to 15.00 at the head office of the SŽ
Tovil, d.o.o. Gerbičeva 98, Ljubljana.

5. Bids for purchase of the Tovil
company, submitted by the interested
parties shall include:

– the amount of purchase money;
– the amount of additional capital

formation;
– enclosures proving that the terms

conditions and criteria, set forth in the
announcement, have been met.

Terms, conditions and criteria that the
commission for the review and selection of
the best bidder shall take into account are
defined in the Information Memorandum.

6. All the interested parties that want to
take part in this public invitation for bids
shall submit their bids in written form at the
head office of Slovenske železarne, d.d.
Gerbičeva 98, Ljubljana till 16.00 on the
last day of the bid period. As the bids,
delivered in due period shall be considered
all those that shall be stamped by a post
stamp bearing the date of the last day of the
bid period.

7. Bids should be unambiguous, clear
and defined considering the amount of the
purchase price, the amount of additional
capital formation and payment conditions
as well as regarding other essential items.
The commission for review and selection of
the bidder reserves the right to refuse
uncompleted or conditional bids at its own
discretion.

8. SŽ with this invitation to bid hereby
sets the 45 days bid period starting on the
date of its publishing in the Official Gazette.
Bids shall be opened at the first session of
the commission for rewiev and selection of
the best bidder. The bidders that had
submitted binding bids within the bid period
have the right to attend the opening of bids.

9. The company’s assets shall be sold
according to the principle “sale as seen”.
ŠŽ shall not be liable for the actual defects
of tangible or intangible assets which are
subject of sale. The interested parties can
independently on the seller and at their own
costs obtain the value assessment of the
subject of sale. Submission of the bid shall
mean that the interested parties are
informed about the legal status and actual
condition of the subject of sale.

10. For the purpose of securing the
performance of the bid, the bidder shall be
obliged to upon the submission of the bid,
to submit a first-class bank guarantee
amounting to SIT 5,000,000.00 with a
guarantee period of 3 months following the
submission of the guarantee to the issuer of
the Information Memorandum.

11. The issuer does not assume the
responsibility for the data given in this
Information Memorandum or in the
Enclosures herewith or in the additionally
mediated Enclosures which the issuer in
good faith obtained as true from the
management of the company, or for the
value assessment.

12. Based on the public sale of the
company, the issuer of this Information
Memorandum is not obliged to enter into an
agreement with the best bidder or any
bidder.

This publication was originally made in
the Slovene language and it has been
translated into the English language. In case
of any ambiguites, the Slovene version shall
prevail.

Slovenske železarne, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-8368
Poslovodja-direktor družbe Studio Mo-

dul, d.o.o., Ljubljana, Zaloška c. 165 v skla-
du z določili 454. člena ZGD objavlja

sklep
o znižanju osnovnega kapitala družbe,

sprejet dne 10. 11. 1998 v obliki notar-
skega zapisa SV 2298/98, in sicer:

1. osnovni kapital se zmanjša za
5,228.129 SIT, tako da znaša še
3,150.704 SIT,

2. ustanovitelju in edinemu družbeniku
se vrne del njegovega poslovnega deleža,
ki ustreza vrednosti zmanjšanja osnovnega
kapitala, in sicer v naravi, tako da se mu
vrne dne 8. 3. 1994 vloženi stvarni vložek.

Družba poziva vse upnike, da se v skla-
du z 454. členom ZGD zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Studio Modul, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 116/98 Ob-8403
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be Opekarne Pragersko, d.d., in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicuje začasna uprava.

I. skupščino
delniške družbe Opekarne Pragersko,

d.d.,
ki bo v ponedeljek 28. decembra 1998

ob 12. uri v prostorih družbe, Ptujska cesta
37, Pragersko, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za predsednika skupščine se izvoli Adi Žu-
nec, za preštevalca glasov Alenka Vaupotič
in Aleš Rajtmajer.

2. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in-
formacijo začasne uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo začasne uprave o poslovanju družbe v
letu 1997 z mnenjem revizorja in pozitivnim
mnenjem začasnega nadzornega sveta.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: po predlogu začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep: za namene iz pr-
ve, druge in tretje alinee 240. člena zakona
o gospodarskih družbah  se oblikuje sklad
za lastne delnice v višini 11,500.000 SIT.

Vir za oblikovanje sklada so proste re-
zerve.

Pravila za poslovanje s skladom lastnih
delnic sprejme uprava ob predhodnem so-
glasju nadzornega sveta.
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5. Sklep o razporeditvi dobička iz leta
1993, 1994, 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček po zaključ-
nem računu za leto 1993 v višini
2,136.017,30 SIT, za leto 1994 v višini
1,755.795,06 SIT, za leto 1995 v višini
4,071.923,02 SIT, za leto 1996 v višini
23,467.771,79 SIT in za leto 1997 v višini
139,812.304,11 SIT, z revalorizacijo do-
bička 1993–1997 v višini 4,625.187 SIT,
kar skupaj znaša 175,868.998,28 SIT osta-
ne nerazporejen.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev novega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razrešitev članov zača-
snega nadzornega sveta Opekarne Prager-
sko, d.d., v sestavi:

– Andrej Godec, Šarhova 28, Prager-
sko,

– Borut Jenko, Lipa 22, Velenje,
– Adolf Klokočovnik, Zgornja Bistrica 87,

Slovenska Bistrica.
Skupščina izvoli naslednja člana nadzor-

nega sveta, predstavnika delničarejv:
– Andrej Godec, Šarhova 28, Prager-

sko,
– Leopold Turnešk, Drensko rebro 26,

Lesično.
Skupščina se seznani, da so delavci

družbe za svojega člana v nadzornem sve-
tu, predstavnika delavcev, imenovali Petra
Šalamuna, Gosposvetska 57, Maribor.

7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano nagrado za člane nadzornega sveta:

– sejnino za člane nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto,

– sejnino za predsednika nadzornega
sveta v višini 40.000 SIT neto.

8. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1998 se imenuje
pooblaščena revizijska hiša Abeceda Ptuj.

9. Dopolnitev in spremembe statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob soglasju začasnega nadzorne-
ga sveta se sprejmejo dopolnitve in spre-
membe statuta v predlaganem besedilu.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
poštno pošiljko najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine pri tajništvu uprave družbe.

Udeležence vabimo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom seje
ter se ob prihodu v sprejemni pisarni prijavi-
jo z osebno izkaznico ali drugim identifika-
cijskim dokumentom, ter s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost in prevzamejo glasovnice za gla-
sovanje.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti

podani v pisni obliki, obrazloženi in vloženi
na sedež družbe v roku sedem dni po objavi
tega sklica.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe, in sicer
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Opekarna Pragersko, d.d.,
začasna uprava

Ob-8406
Na podlagi statuta delniške družbe Re-

sevna, Trgovina in storitve, d.d., Mestni trg
3, 3230 Šentjur sklicujem

1. sejo skupščine
delničarjev,

ki bo dne 23. decembra 1998 ob 12. uri
na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
po predlogu začasne uprave.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Nikolaj Peter Gorinšek, za pre-
števalca glasov pa Rozalija Koklič in Anita
Špes. Na seji bo prisoten vabljeni notar.

2. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: poročilo o poteku last-
ninskega preoblikovanja podjetja se vzame
na znanje.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1997, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom, po predlogu začasne uprave in
mnenju začasnega nadzornega sveta.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička in kritju izgube iz
obdobja 1993–1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časne uprave in mnenje začasnega nadzor-
nega sveta o razporeditvi dobička in pokrit-
je izgube v obdobju 1993–1997.

Ugotavlja se, da je družba v letih 1993
do 1997 ustvarila 11,849.734,63 SIT do-
bička in 15,999.427,09 SIT izgube.

Predlog razporeditve dobička: dobiček
v znesku 11,849.734,63 SIT ostane neraz-
porejen.

Predlog pokrivanja izgube: izguba v zne-
sku 15,999.427,09 SIT se pokrije iz reva-
lorizacijskega popravka rezerv.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet družbe se

izvolijo: Radoslav Štajnpihler, Žarko Fran-
češkin, Marjan Plankl ter izvoljena predstav-
nika sveta delavcev: Olga Ivanuša in Janko
Močnik.

6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v neto znesku, kot jo
predlaga začasna uprava družbe: za pred-
sednika 25.000 SIT in za člane 20.000 SIT.

7. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju revizijske družbe Abeceda,
d.o.o., iz Celja, po predlogu začasnega nad-
zornega sveta.

Gradivo za skupščino je zainteresiranim
delničarjem na vpogled v tajništvu na sede-
žu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini. Poob-
laščence prosimo, da k prijavi predložijo
tudi pravilno izpolnjena pisna pooblastila.

Prijavljene udeležence prosimo, da pri-
dejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine podajo upravi družbe pi-
sno utemeljen nasprotni predlog k posa-
meznim točkam dnevnega reda. Začasna
uprava in začasni nadzorni svet bosta spre-
jela svoja stališča k nasprotnim predlogom
v desetih dneh po objavi sklica skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo v časopi-
su Delo.

Resevna,
Trgovina in storitve, d.d.,

začasna uprava

Ob-8419

Na podlagi 17. člena statuta družbe No-
voteks Tkanina, izdelovanje preje in tkanin,
d.d., Foersterjeva 10, Novo mesto, uprava
sklicuje

2. skupščino družbe

ki bo dne 28. 12. 1998 ob 13. uri v
poslovnih prostorih družbe na Foersterjevi
10, Novo mesto, v obratu družbene prehra-
ne z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli
Neffat Branka.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
za predsednico Tomc Meta in preštevalca
glasov Krakow Marija in Kastelic Franc.

Za notarko se povabi Marto Malič.
2. Sprejem sklepa o povečanju kapitala:
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta: osnovni kapital
družbe v višini 1.193,449.000 SIT se po-
veča za 31,020.000 SIT, tako da po pove-
čanju znaša 1.224,469.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 31.020 novih delnic druge serije,
izdanih na ime v nominalni vrednosti 1.000
SIT za eno delnico ali v skupni nominalni
višini 31,020.000 SIT.
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Na novo izdane delnice prevzame Mest-
na občina Novo mesto, Občina Šentjernej
in Občina Škocjan, ki kot stvarni vložek ce-
dirajo terjatev do družbe Novoteks Tkanina,
d.d., v višini 31,020.075,10 SIT na družbo
in s tem vplačajo prevzete delnice.

Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vplačila novih delnic se izključi.

Pooblasti se uprava družbe, da po oprav-
ljenem povečanju kapitala izdela čistopis sta-
tuta, ki vsebuje korigiran kapital in korigirano
število delnic družbe, na podlagi tega sklepa.

3. Sprejem sklepa o začasnem prenosu
upravljalskih upravičenj

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: skupščina del-
niške družbe Novoteks Tkanina, d.d., pre-
naša na SRD, d.d., za čas izvajanja progra-
ma prestrukturiranja družbe Novoteks Tka-
nina, d.d., naslednja upravljalska upraviče-
nja skupščine in nadzornega sveta:

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
uprave družbe,

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
posameznih članov nadzornega sveta, ven-
dar ne več kot polovico. SRD lahko v času
izvajanja programa zamenja le tiste člane, ki
jih je sam predlagal,

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala v smislu 354. čle-
na zakona o gospodarskih družbah zaradi
pokrivanja izgube ter povečanja osnovnega
kapitala z vložki z izključitvijo prednostne
pravice dosedanjih delničarjev do vpisa no-
vih delnic.

Način in izvajanje tega sklepa se uredi s
pogodbo o prenosu upravljalskih upravi-
čenj, ki jo skleneta upravi SRD in Novo-
teks Tkanine.

4. Izvolitev in razrešitev članov nadzor-
nega sveta družbe:

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina razreši dosedanjega člana nad-
zornega sveta Štimac Miroslava.

Skupščina izvoli naslednjega člana nad-
zornega sveta predstavnika delničarjev: An-
terič Sandra.

5. Predlog spremembe statuta:
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta
V četrtem odstavku 17. člena se besedi

“dnevnem časopisju” zamenja z besedama
“časopisu Delo”.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik med 9. in 12.
uro v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
pol ure kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Novoteks Tkanina, d.d.,
uprava družbe

Ob-8441
Uprava družbe Elan, d.d., Begunje 1,

Begunje na Gorenjskem sklicuje na zahtevo
večinskega lastnika in na podlagi 283. čle-
na zakona o gospodarskih družbah in v skla-
du s 70. in 71. členom statuta

skupščino družbe

ki bo dne 28. 12. 1998, ob 12.30 v
upravni zgradbi na sedežu družbe Begunje
1, Begunje na Gorenjskem z naslednjim
dnevnim redom:

Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalce glasov

se izvolijo:
3. Spremembe statuta:
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave za spremembo 88. člena statuta.
4. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi sprememb statu-

ta, se razreši nadzorni svet v celoti.
5. Določitev števila članov nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet družbe

ima 6 članov.
6. Volitve nadzornega sveta.
Predlog kandidatov, ki jih voli skupšči-

na: Jakša Barbić, Božo Prka, Jadranka Pri-
morac, Jure Šimović, Nedeljko Matić, Franc
Lotrič.

7. Ugotovitev, da zaposleni ne imenuje-
jo članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je v druž-
bi manj kot 20 zaposlenih in se zato ne
oblikuje svet delavcev. Ugotovi se, da niso
izpolnjeni pogoji za sodelovanje zaposlenih
v nadzornem svetu družbe.

Gradivo za sejo skupščine (vključno s
predlogom sprememb statuta) je na vpo-
gled na sedežu družbe.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega kapitala), bo ponovna
seja skupščine dne 29. 12. 1998 ob 12.30
na istem kraju in pod enakimi pogoji.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščen-
ci morajo svojo udeležbo na skupščini v
skladu s 76. členom statuta prijaviti družbi
najmanj četrti dan pred sklicano sejo. Pri-
java mora prispeti na naslov družbe najka-
sneje do 25. 12. 1998. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto ali s telegra-
mom na naslov družbe, ali po telefaksu št.
064/751-107. V prijavi se navede ime in
priimek delničarja, oziroma firmo delničar-
ja, naslov oziroma sedež delničarja in šte-
vilo delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se
lahko navede tudi ime in priimek poob-
laščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci,

ki zastopajo več delničarjev lahko pošljejo
družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo,
s prej navedenimi podatki. Prijavi morajo
biti priložena dokazila, potrebna za izvrše-
vanje glasovalne pravice delničarja. Pisna
pooblastila morajo pooblaščenci predložiti
najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zase-
danju skupščine družbe.

Elan, d.d., Begunje na Gorenjskem
predsednica uprave

Ob-8849
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe skli-

cuje uprava Alpine, d.d., Žiri

6. sejo skupščine
delniške družbe Alpine, d.d., Žiri,
ki bo v torek, 29. 12. 1998 ob 13. uri v

Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2, Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine, dveh preštevalcev glasov in notarja v
vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Sprejem plana povečanja dobičkono-
snosti.

Predlog sklepa: sprejme se plan pove-
čanja dobičkonosnosti.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu ge-
neralnega direktorja in v pravni službi) vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 26. 12. 1998 vpisani v delniš-
ko knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini pisno na-
javiti upravi družbe, najpozneje 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 29.
decembra 1998 ob 14. uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
generalni direktor

Ob-8850

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Dravske tiskarne, d.d., Pobreška c. 20,
2000 Maribor in v skladu z določili zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe

5. redno sejo skupščine delničarjev,

ki bo dne 29. 12. 1998 ob 12. uri v
poslovnih prostorih družbe Dravske tiskar-
ne, d.d., Pobreška c. 20, Maribor, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

skupščine se imenuje Vinko Pukšič, za pre-
števalki glasov Ivana Dugonik in Olga
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Štumberger. Ugotovi se, da je na seji nav-
zoča notarka Breda Horvat.

3. Obravnavanje in odločanje o letnem
poročilu delniške družbe Dravske tiskarne,
d.d., za leto 1997.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo delniške družbe Dravske tiskar-
ne, d.d., za leto 1997 v predloženem be-
sedilu.

4. Obravnava in sprejetje sklepa o raz-
poreditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta:

a) Izkazani dobiček delniške družbe
Dravske tiskarne, d.d., za leto 1997 v viši-
ni 565.071,20 SIT se razporedi za pokri-
vanje izgub iz preteklih let.

b) Preostanek revalorizirane izgube iz
preteklih let v znesku 17,268.889,11 SIT
se pokrije v breme revalorizacije osnovne-
ga kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Gra-
divo za skupščino je na razpolago vsem
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12.
uro od dneva objave sklica dalje pa do
vključno na dan zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo v pisni obliki in jih
vložijo v roku sedem dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki ali poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Dravska tiskarna, d.d.,
direktor

Ob-8852
Na podlagi 37. člena statuta družbe Is-

kra Prins, prodaja, inženiring, servis, d.d.,
začasna uprava, sklicuje

1. skupščino družbe
Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis,

d.d.,
ki bo dne 28. 12. 1998 ob 9. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Rožna dolina
cesta IX/6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugoto-
vi se sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se dva preštevalca glasov v sesta-
vi: Mira Špenko in Majda Klajderič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1997 v predloženem besedilu z
mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju začasnega nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube in delitvi dobička v letih od 1993 do
1997.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: ugotovljena izguba iz let 1993 in
1997 v višini388,814.167,54 SIT, zmanjša-
na za ugotovljeni dobiček iz leta 1994, 1995
in 1996 v višini 15,306.661,38 SIT, se v
skupni višini 373,507.506,16 SIT krije:

– v višini 198,740.631,16 SIT iz re-
zerv,

– v višini 174,766.875 SIT iz revalori-
zacijskega popravka rezerv.

5. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave:

5.1. Osnovni kapital v družbi, ki znaša
148,778.000 SIT se poveča za
16,588.000 SIT z drugo izdajo 8.294 na-
vadnih imenskih prosto prenosljivih delnic
v nominalni vrednosti 2.000 SIT, tako da
osnovni kapital po povečanju znaša
165,366.000 SIT.

5.2. Prodajna cena za delnico na dan
31. 7. 1998 znaša 13.051,70 SIT.

5.3. Delnice te emisije vpišeta in prev-
zameta po ceni 13.051,70 SIT za eno del-
nico, proti vplačilu stvarnih vložkov nasled-
nja vlagatelja:

– Iskra Commerce trgovina, d.o.o., Kot-
nikova 28, Ljubljana, 8.185 navadnih imen-
skih prosto prenosljivih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 16,370.000 SIT, na pod-
lagi vplačila stvarnega vložka v obliki kon-
verzije terjatve v vrednosti, ki na dan 31. 7.
1998 znaša 106,833.761,57 SIT, v delni-
ce Iskra Prins, d.d., in sicer na podlagi
pogodbe o preoblikovanju terjatev;

– Iskra, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana,
109 navadnih imenskih prosto prenosljivih
delnic v skupni nominalni vrednosti
218.000 SIT, na podlagi vplačila stvarne-
ga vložka v obliki konverzije terjatve v vred-
nosti, ki na dan 31. 7. 1998 znaša
1,428.243,74 SIT, v delnice Iskra Prins,
d.d., in sicer na podlagi pogodbe o preob-
likovanju terjatev.

5.4. Na podlagi določil tretjega odstav-
ka 313. člena zakona o gospodarskih druž-
bah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94
in 20/98) se v celoti izključi prednostno
pravico dosedanjih delničarjev do vpisa no-
vih delnic.

5.5. Pooblašča se nadzorni svet druž-
be, da spremeni statut, ki zadeva uskladi-
tev njegovega besedila s sklepi o poveča-
nju osnovnega kapitala po njegovi izvedbi.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejmejo se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
in dopolnitvami statuta in izdela njegovo

prečiščeno besedilo s preštevilčenjem čle-
nov.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev čla-
nov začasnega nadzornega sveta ter sez-
nanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je
izvolil organ soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Dušan Šešok,
2. Slavica Mrkun,
3. Zdravko Gubanec,
4. Jurij Šušteršič.

Skupščina razreši člane nadzornega
sveta.

Skupščino se seznani, da je svet delav-
cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:

1. Andrijana Golob-Stokić,
2. Vlado Drobnič.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sej-
nini) za udeležbo na sejah nadzornega
sveta.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme predlagano sej-
nino za člane nadzornega sveta v višini
25.000 SIT neto za člana in 40.000 SIT
neto za predsednika.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Iteo Revizija,
Podjetje za revizijo, d.o.o., Ljubljana, Kot-
nikova 28.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjev, so na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delovnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo,njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe pisni prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščini eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Iskra Prins, d.d., Ljubljana
začasna uprava



Stran 7388 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razne objave

Ob-8838
Na podlagi 24. člena zakona o zaključku

lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98) (ZZLPPO), 11. člena zakona o priva-
tizaciji Slovenskih železarn d.d. (Ur. l. RS, št.
13/98) (ZPSZ) in 2. člena uredbe o načinu
prodaje premoženja v lasti Slovenske razvoj-
ne družbe pooblaščenim investicijskim druž-
bam (Ur. l. RS 4/98) (uredba), Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana Dunajska
160 (v nadaljevanju: SRD), objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic

oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju delnice), ki so jih na

SRD prenesla podjetja v procesu
lastninskega preoblikovanja na podlagi

določil ZLPP, sredstev podjetij,
ki so s Slovensko razvojno družbo

sklenila Pogodbo o načinu uveljavljanja
pravice do prenosa poslovno

nepotrebnih sredstev in delnic, ki so
bile na SRD prenešene na podlagi ZPSZ

Delnice, ki so predmet prodaje, glasijo
na ime in dajejo njihovim imetnikom nasled-
nje pravice:

– pravico do upravljanja, tako da vsaka
delnica nosi en glas,

– so prenosljive,
– sorazmerno pravico do dividende,
– pravico v primeru stečaja oziroma lik-

vidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.

Za delnice z oznako “F“ (delnice iz
29. člena ZLPP) ima podjetje-izdajatelj pri
odkupu delnic, predkupno pravico, ki jo lah-
ko uveljavlja v roku 45 dni po prejemu obve-
stila o eventualni prodaji.

Delnice, kupnina in sredstva podjetij se
prodajajo kot en paket, ki obsega:

1. ABC POMURKA OPERNA KLET
LJUBLJANA, ŽUPANČIČEVA 2, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5000564
Številka: 1
Št. delnic: 76
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 152 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 76 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 152 delnic oziroma 40%

2. ABC POMURKA-TRGOVINA
LJUBLJANA, WOLFOVA ULICA 012, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5375347
Številka: 2
Št. delnic: 4.905
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 44.781 delnic oziroma 71,18%
Inter. razdelitev: 12.581 delnic oziroma

20%

Notr. odkup: 5.546 delnic oziroma
8,82%

3. AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA,
VINARSKA CESTA 005, 5271 VIPAVA

Matična številka: 5150035
Številka: 1
Št. delnic: 42.276
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.778 delnic oziroma 31,07%
Inter. razdelitev: 73.264 delnic oziroma

30,44%
Notr. odkup: 92.634 delnic oziroma

38,49%

4. ALPETOUR ŠKOFJA LOKA, TITOV
TRG 004, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5097061
Številka: 2
Št. delnic: 244
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.971 delnic oziroma 71,77%
Inter. razdelitev: 7.237 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.978 delnic oziroma

8,23%

5. APIS ŠENTILJ V SLOV.GORICAH,
ŠTRIHOVEC 015, 2212 ŠENTILJ V
SL.GORICAH

Matična številka: 5049202
Številka: 1
Št. delnic: 34.185
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.694 delnic oziroma 98,33%
Inter. razdelitev: 1.487 delnic oziroma

1,67%

6. APIS ŠENTILJ V SLOV.GORICAH,
ŠTRIHOVEC 015, 2212 ŠENTILJ V
SL.GORICAH

Matična številka: 5049202
Številka: 2
Št. delnic: 35.673 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.694 delnic oziroma 98,33%
Inter. razdelitev: 1.487 delnic oziroma

1,67%

7. AVTOPREVOZNIŠTVO IN SERVISI
VELENJE, KOROŠKA CESTA 064, 3320
VELENJE

Matična številka: 5040272
Številka: 2
Št. delnic: 6.174
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 148.174 delnic oziroma 48%
Inter. razdelitev: 61.739 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 12.348 delnic oziroma 4%
Javna prodaja: 86.435 delnic oziroma

28%

8. BETI METLIKA, TOVARNIŠKA
CESTA 002, 8330 METLIKA

Matična številka: 5043794
Številka: 2
Št. delnic: 24
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 182.486 delnic oziroma 49,60%
Inter. razdelitev: 65.871 delnic oziroma

17,91%
Notr. odkup: 119.500 delnic oziroma

32,49%

9. BIROINŽENIRING LJUBLJANA,
ŽABJAK 003, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5066468
Številka: 3
Št. delnic: 98
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.418 delnic oziroma 58,80%
Inter. razdelitev: 822 delnic oziroma

19,99%
Notr. odkup: 872 delnic oziroma

21,21%

10. BISTRIŠKE MESNINE
SLOVENSKA BISTRICA, ZADRUŽNA
ULICA 004, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

Matična številka: 5142148
Številka: 2
Št. delnic: 3.491
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.988 delnic oziroma 55,03%
Inter. razdelitev: 17.174 delnic oziroma

36,36%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma

8,61%

11. BOMBAŽNA PREDILNICA IN
TKALNI.TRŽIČ, PREDILNIŠKA CESTA
016, 4290 TRŽIČ

Matična številka: 5033268
Številka: 1
Št. delnic: 93.416
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 274.808 delnic oziroma

58,83%
Inter. razdelitev: 57.015 delnic oziroma

12,21%
Notr. odkup: 135.256 delnic oziroma

28,96%

12. CELJSKI SEJEM (ZAVOD ŠRC
GOLOVEC), CELJE, DEČKOVA 1, 3000
CELJE

Matična številka: 5159636
Številka: 2
Št. delnic: 3.565
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.291 delnic oziroma 71,22%
Inter. razdelitev: 24.794 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 10.887 delnic oziroma

8,78%

13. CENTER LJUBLJANA, LETALIŠKA
CESTA 001, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5007828
Številka: 3
Št. delnic: 5.996
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 107.708 delnic oziroma

57,05%
Inter. razdelitev: 37.761 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 43.336 delnic oziroma

22,95%
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14. CESTNO PODJETJE LJUBLJANA,
STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5076790
Številka: 1
Št. delnic: 100.680
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 238.086 delnic oziroma 47,30%
Inter. razdelitev: 92.545 delnic oziroma

18,38%
Notr. odkup: 172.767 delnic oziroma

34,32%

15. CESTNO PODJETJE NOVO
MESTO, LJUBLJANSKA CESTA 047,
8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5069149
Številka: 2
Št. delnic: 24.223
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 464.404 delnic oziroma

69,78%
Inter. razdelitev: 127.184 delnic

oziroma 19,11%
Notr. odkup: 73.949 delnic oziroma

11,11%

16. CESTNO PODJETJE PTUJ,
ZAGREBŠKA CESTA 049, 2250 PTUJ

Matična številka: 5143284
Številka: 1
Št. delnic: 16.210
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 57.954 delnic oziroma 71,80%
Inter. razdelitev: 16.079 delnic oziroma

19,91%
Notr. odkup: 6.688 delnic oziroma

8,29%

17. CINKARNA CELJE, KIDRIČEVA
ULICA 026, 3000 CELJE

Matična številka: 5042801
Številka: 3
Št. delnic: 3.393
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 434.385 delnic oziroma

54,59%
Inter. razdelitev: 125.011 delnic

oziroma 15,71%
Notr. odkup: 124.931 delnic oziroma

15,70%
Javna prodaja: 111.402 delnic oziroma

14%

18. CIOS, LJUBLJANA, LINHARTOVA 1,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5287103
Številka: 1
Št. delnic: 396
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 670 delnic oziroma 48,94%
Inter. razdelitev: 152 delnic oziroma

11,10%
Notr. odkup: 547 delnic oziroma

39,96%

19. ČASOPISNI ZAVOD URADNI LIST
RS, SLOVENSKA CESTA 9, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5033284

Številka: 1
Št. delnic: 3.263
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.527 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 3.263 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.526 delnic oziroma

40%

20. DEKOR-KAMNOSEŠTVO MURSKA
SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA 002, 9000
MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5627591
Številka: 1
Št. delnic: 3.034
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.287 delnic oziroma 85,11%
Inter. razdelitev: 1.800 delnic oziroma

14,89%

21. DEKOR-KAMNOSEŠTVO MURSKA
SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA 002, 9000
MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5627591
Številka: 2
Št. delnic: 4.835 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.287 delnic oziroma 85,11%
Inter. razdelitev: 1.800 delnic oziroma

14,89%

22. DIVIDENDA LJUBLJANA, CESTA V
GORICE 036, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5267978
Številka: 3
Št. delnic: 2.048
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.838 delnic oziroma 81,37%
Inter. razdelitev: 2.720 delnic oziroma

10,62%
Notr. odkup: 2.050 delnic oziroma

8,01%

23. DO STEKLARNA HRASTNIK,
CESTA 1. MAJA 014, 1430 HRASTNIK

Matična številka: 5254132
Številka: 4
Št. delnic: 102.781
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 959.503 delnic oziroma

69,99%
Inter. razdelitev: 274.190 delnic

oziroma 20%
Notr. odkup: 137.259 delnic oziroma

10,01%

24. DOMUS - CENTER D.O.O.,
LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 017,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5055571
Številka: 3
Št. delnic: 1.763
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.023 delnic oziroma

58,84%
Inter. razdelitev: 7.485 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 7.920 delnic oziroma

21,16%

25. DRUŽBENO PODJETJE
STANOVANJSKI SERVIS PTUJ,
JADRANSKA ULICA 012, 2250 PTUJ

Matična številka: 5387213
Številka: 3
Št. delnic: 45
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.163 delnic oziroma 47,24%
Inter. razdelitev: 492 delnic oziroma

19,98%
Notr. odkup: 807 delnic oziroma 32,78%

26. EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR,
RAZLAGOVA ULICA 022, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5221412
Številka: 1
Št. delnic: 3.956
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.675 delnic oziroma 69,14%
Inter. razdelitev: 3.956 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.148 delnic oziroma

10,86%

27. ELEKTROTEHNA ELEX
INTERNATIONAL TRADE, LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 21, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5002249
Številka: 1
Št. delnic: 32.878
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.233 delnic oziroma 96,29%
Inter. razdelitev: 3.358 delnic oziroma

3,71%

28. ELEKTROTEHNA ELEX
INTERNATIONAL TRADE, LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 21, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5002249
Številka: 2
Št. delnic: 36.237 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.233 delnic oziroma 96,29%
Inter. razdelitev: 3.358 delnic oziroma

3,71%

29. EMBALAŽNO GRAFIČNO
PODJETJE ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA
CESTA 082, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5156963
Številka: 5
Št. delnic: 1.920
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.258 delnic oziroma 79,60%
Inter. razdelitev: 11.228 delnic oziroma

17,10%
Notr. odkup: 2.164 delnic oziroma

3,30%

30. EMONA RIBARSTVO LJUBLJANA,
SLOVENSKA CESTA 017, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5151716
Številka: 4
Št. delnic: 5.359
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.982 delnic oziroma 72,01%
Inter. razdelitev: 13.875 delnic oziroma

19,99%
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Notr. odkup: 5.554 delnic oziroma 8%

31. EUROTEHNA D.O.O. LJUBLJANA,
DUNAJSKA 21, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5198747
Številka: 1
Št. delnic: 59.063
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.905 delnic oziroma 59,59%
Inter. razdelitev: 619 delnic oziroma

0,41%
Notr. odkup: 59.684 delnic oziroma

40%

32. FILC MENGEŠ, JELOVŠKOVA
CESTA 004, 1234 MENGEŠ

Matična številka: 5034183
Številka: 4
Št. delnic: 4.133
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.539 delnic oziroma 71,89%
Inter. razdelitev: 10.722 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.349 delnic oziroma

8,11%

33. FOTONA LJUBLJANA, STEGNE
007, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5045223
Številka: 3
Št. delnic: 4.068
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.345 delnic oziroma

83,11%
Inter. razdelitev: 24.447 delnic oziroma

14,48%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma

2,41%

34. FRIZERSTVO MURSKA SOBOTA,
KOPALIŠKA ULICA 002, 9000 MURSKA
SOBOTA

Matična številka: 5627621
Številka: 1
Št. delnic: 81
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 161 delnic oziroma 39,85%
Inter. razdelitev: 81 delnic oziroma

20,05%
Notr. odkup: 162 delnic oziroma 40,10%

35. GALVANSKA OPREMA - PLAMA
PODGRAD, PODGRAD 017, 6244
PODGRAD

Matična številka: 5042275
Številka: 2
Št. delnic: 4.420
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.566 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 22.102 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.842 delnic oziroma 8%

36. GIDOS LENDAVA, PARTIZANSKA
ULICA 093, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5254973
Številka: 4
Št. delnic: 2.540
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 40.065 delnic oziroma 45,81%
Inter. razdelitev: 17.493 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 29.906 delnic oziroma

34,19%

37. GLOBUS FILM KOPER
CAPODISTRIA, TRUBARJEVA ULICA 001,
6000 KOPER

Matična številka: 5053145
Številka: 1
Št. delnic: 181
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 600 delnic oziroma 66,15%
Inter. razdelitev: 181 delnic oziroma

19,96%
Notr. odkup: 126 delnic oziroma

13,89%

38. GOLFTURIST TUR.IN RENT
AGENCIJA LJ., TRDINOVA ULICA 003,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5111463
Številka: 2
Št. delnic: 204
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.503 delnic oziroma 76,90%
Inter. razdelitev: 3.225 delnic oziroma

15,03%
Notr. odkup: 1.732 delnic oziroma

8,07%

39. GORENJSKA PREDILNICA
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 075,
4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5034388
Številka: 1
Št. delnic: 125.765
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 360.964 delnic oziroma 57,40%
Inter. razdelitev: 86.669 delnic oziroma

13,79%
Notr. odkup: 181.195 delnic oziroma

28,81%

40. GORICE ŠENTILJ, ŠENTILJ V
SLOV. GORICAH 69, 2212 ŠENTILJ V
SL.GORICAH

Matična številka: 5002737
Številka: 2
Št. delnic: 9.934
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 102.369 delnic oziroma 71,92%
Inter. razdelitev: 28.468 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 11.503 delnic oziroma

8,08%

41. GOSTINSKO PODJETJE OKUS
NOVA GORICA, CESTA IX. KORPUSA
065, 5000 NOVA GORICA

Matična številka: 5143349
Številka: 2
Št. delnic: 1.500
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 44.283 delnic oziroma 71,82%
Inter. razdelitev: 12.332 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.044 delnic oziroma

8,18%

42. GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE,
STANETOVA ULICA 20, 3000 CELJE

Matična številka: 5002915
Številka: 3
Št. delnic: 10.690
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.642 delnic oziroma 71,84%
Inter. razdelitev: 26.661 delnic oziroma

19,62%
Notr. odkup: 11.606 delnic oziroma

8,54%

43. GOSTINSTVO PODVELKA,
BREZNO 079, 2363 PODVELKA

Matična številka: 5107024
Številka: 1
Št. delnic: 3.312
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.085 delnic oziroma 60,92%
Inter. razdelitev: 2.893 delnic oziroma

17,47%
Notr. odkup: 3.578 delnic oziroma

21,61%

44. GOSTIŠČE KOLODVOR,
HMELJARSKA ULICA 2, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5889545
Številka: 1
Št. delnic: 86
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 172 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 86 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 172 delnic oziroma 40%

45. GOZDARSKO IZVAJALSKO
PODJETJE MURSKA SOBOTA, ARH.
NOVAKA 017, 9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5151325
Številka: 2
Št. delnic: 3.322
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.530 delnic oziroma 59,05%
Inter. razdelitev: 31.680 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 33.190 delnic oziroma

20,95%

46. GOZDNO GOSPODARSTVO
CELJE, LJUBLJANSKA 13, 3000 CELJE

Matična številka: 5150540
Številka: 1
Št. delnic: 39.060
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 146.070 delnic oziroma 74,80%
Inter. razdelitev: 35.316 delnic oziroma

18,08%
Notr. odkup: 13.914 delnic oziroma

7,12%

47. GOZDNO GOSPODARSTVO
NAZARJE, SAVINJSKA CESTA 4 022,
3331 NAZARJE

Matična številka: 5151503
Številka: 1
Št. delnic: 12.913
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.563 delnic oziroma 75,07%
Inter. razdelitev: 8.701 delnic oziroma

16,10%



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 80 / 27. 11. 1998 / Stran 7391

Notr. odkup: 4.772 delnic oziroma
8,83%

48. GP MAJOLKA CELJE, SLOMŠKOV
TRG 11, 3000 CELJE

Matična številka: 5001889
Številka: 2
Št. delnic: 43
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.810 delnic oziroma 53,58%
Inter. razdelitev: 1.221 delnic oziroma

17,17%
Notr. odkup: 2.080 delnic oziroma

29,25%

49. GRAD PODVIN, MOŠNJE 1, 4240
RADOVLJICA

Matična številka: 5001935
Številka: 1
Št. delnic: 51.589
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.679 delnic oziroma 53,19%
Inter. razdelitev: 10.589 delnic oziroma

6,81%
Notr. odkup: 62.175 delnic oziroma

40%

50. GRADBENO PODJETJE GRADNJE
KRANJ, UL.MIRKA VADNOVA 1, 4000
KRANJ

Matična številka: 5067839
Številka: 1
Št. delnic: 7.565
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.635 delnic oziroma 59,84%
Inter. razdelitev: 4.391 delnic oziroma

11,61%
Notr. odkup: 10.799 delnic oziroma

28,55%

51. GRADIS GP JESENICE, CESTA
FRANCETA PREŠERNA 005, 4270
JESENICE 2

Matična številka: 5074894
Številka: 1
Št. delnic: 40.915
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 113.625 delnic oziroma

55,55%
Inter. razdelitev: 29.956 delnic oziroma

14,64%
Notr. odkup: 60.990 delnic oziroma

29,81%

52. GRADIŠČE CERKNICA, CESTA
4.MAJA 080, 1380 CERKNICA

Matična številka: 5066271
Številka: 3
Št. delnic: 5.906
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 117.663 delnic oziroma

59,72%
Inter. razdelitev: 36.238 delnic oziroma

18,39%
Notr. odkup: 43.139 delnic oziroma

21,89%

53. GRAJSKI DVOR RADOVLJICA,
KRANJSKA CESTA 2, 4240 RADOVLJICA

Matična številka: 5001927

Številka: 3
Št. delnic: 641
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.515 delnic oziroma 84,74%
Inter. razdelitev: 8.094 delnic oziroma

14,14%
Notr. odkup: 641 delnic oziroma

1,12%

54. HMEZAD EXPORT-IMPORT
ŽALEC, VREČERJEVA ULICA 014, 3310
ŽALEC

Matična številka: 5150973
Številka: 1
Št. delnic: 63.470
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 131.425 delnic oziroma

98,46%
Inter. razdelitev: 2.057 delnic oziroma

1,54%

55. HMEZAD EXPORT-IMPORT
ŽALEC, VREČERJEVA ULICA 014, 3310
ŽALEC

Matična številka: 5150973
Številka: 2
Št. delnic: 50.967 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 131.425 delnic oziroma

98,46%
Inter. razdelitev: 2.057 delnic oziroma

1,54%

56. HMEZAD GOLDING ŽALEC,
HMELJARSKA ULICA 002, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5151007
Številka: 1
Št. delnic: 3.384
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.744 delnic oziroma 81,69%
Inter. razdelitev: 2.856 delnic oziroma

18,31%

57. HMEZAD GOLDING ŽALEC,
HMELJARSKA ULICA 002, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5151007
Številka: 2
Št. delnic: 6.240 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.744 delnic oziroma 81,69%
Inter. razdelitev: 2.856 delnic oziroma

18,31%

58. HOT POSTOJNA, JAMSKA CESTA
28, 6230 POSTOJNA

Matična številka: 5004357
Številka: 3
Št. delnic: 64.142
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 655.278 delnic oziroma

81,70%
Inter. razdelitev: 82.496 delnic oziroma

10,29%
Notr. odkup: 64.234 delnic oziroma

8,01%

59. HOTEL EVROPA CELJE, TITOV
TRG 4, 3000 CELJE

Matična številka: 5004861

Številka: 1
Št. delnic: 33.070
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 129.763 delnic oziroma

78,57%
Inter. razdelitev: 30.600 delnic oziroma

18,53%
Notr. odkup: 4.791 delnic oziroma

2,90%

60. HOTEL EVROPA CELJE, TITOV
TRG 4, 3000 CELJE

Matična številka: 5004861
Številka: 2
Št. delnic: 34.663 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 129.763 delnic oziroma

78,57%
Inter. razdelitev: 30.600 delnic oziroma

18,53%
Notr. odkup: 4.791 delnic oziroma

2,90%

61. HOTELI PIRAN TURIZEM IN
STORITVE D.O.O. PIRAN, KIDRIČEVO
NABREŽJE 4,

6330 PIRAN-PIRANO
Matična številka: 5006139
Številka: 1
Št. delnic: 241.672
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 645.066 delnic oziroma

97,14%
Inter. razdelitev: 19.014 delnic oziroma

2,86%

62. HOTELI PIRAN TURIZEM IN
STORITVE D.O.O. PIRAN, KIDRIČEVO
NABREŽJE 4, 6330 PIRAN-PIRANO

Matična številka: 5006139
Številka: 2
Št. delnic: 265.632 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 645.066 delnic oziroma

97,14%
Inter. razdelitev: 19.014 delnic oziroma

2,86%

63. HOTELI SLOVENJ GRADEC,
GLAVNI TRG 43, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Matična številka: 5001285
Številka: 4
Št. delnic: 446
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.050 delnic oziroma 46,95%
Inter. razdelitev: 5.133 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.484 delnic oziroma

33,05%

64. HOTELSKO TURISTIČNO
PODJETJE GORENJKA KRANJSKA
GORA, BOROVŠKA 86, 4280 KRANJSKA
GORA

Matična številka: 5001382
Številka: 1
Št. delnic: 89.049
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 225.840 delnic oziroma
50,73%

Inter. razdelitev: 74.416 delnic oziroma
16,71%

Notr. odkup: 144.988 delnic oziroma
32,56%

Dokapitalizacija: 366.839 delnic
oziroma 82,39%

65. HTP SIMONOV ZALIV IZOLA,
MOROVA ULICA 006, 6310 IZOLA-ISOLA

Matična številka: 5143799
Številka: 1
Št. delnic: 91.607
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 289.335 delnic oziroma 72,26%
Inter. razdelitev: 62.928 delnic oziroma

15,72%
Notr. odkup: 48.143 delnic oziroma

12,02%

66. IBI KRANJ, CESTA STANETA
ŽAGARJA 035, 4000 KRANJ

Matična številka: 5036640
Številka: 1
Št. delnic: 14.156
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 56.255 delnic oziroma 79,48%
Inter. razdelitev: 14.156 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 370 delnic oziroma 0,52%

67. IBI KRANJ, CESTA STANETA
ŽAGARJA 035, 4000 KRANJ

Matična številka: 5036640
Številka: 2
Št. delnic: 26.463 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 56.255 delnic oziroma 79,48%
Inter. razdelitev: 14.156 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 370 delnic oziroma

0,52%

68. IBN-JT MEDNARODNA
POSLOVNA MREŽA LJUBLJANA,
SLOVENSKA CESTA 027, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5005469
Številka: 3
Št. delnic: 27.586
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 372.038 delnic oziroma

56,87%
Inter. razdelitev: 130.848 delnic

oziroma 20%
Notr. odkup: 151.354 delnic oziroma

23,13%

69. IKA AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA
CESTA 024, 5270 AJDOVŠČINA

Matična številka: 5144124
Številka: 4
Št. delnic: 598
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.077 delnic oziroma 43,59%
Inter. razdelitev: 13.343 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 24.293 delnic oziroma

36,41%

70. ILIRIJA ILIRSKA BISTRICA,
VOJKOV DREVORED 28, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Matična številka: 5004900
Številka: 3
Št. delnic: 2.811
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 213.246 delnic oziroma 78,15%
Inter. razdelitev: 53.901 delnic oziroma

19,75%
Notr. odkup: 5.720 delnic oziroma

2,10%

71. IMP KLIMA MONTAŽA
LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 058, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5078008
Številka: 2
Št. delnic: 16.843
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 181.720 delnic oziroma

73,47%
Inter. razdelitev: 46.104 delnic oziroma

18,64%
Notr. odkup: 19.519 delnic oziroma

7,89%

72. INDOS LJUBLJANA,
INDUSTRIJSKA CESTA 003, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5034469
Številka: 3
Št. delnic: 7.522
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 157.671 delnic oziroma

67,24%
Inter. razdelitev: 34.129 delnic oziroma

14,55%
Notr. odkup: 42.701 delnic oziroma

18,21%

73. INDUSTRIJA GRADBENEGA
MATERIALA ZAGORJE OB SAVI, SAVSKA
CESTA 001, 1410 ZAGORJE OB SAVI

Matična številka: 5033144
Številka: 2
Št. delnic: 5.376
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 310.436 delnic oziroma

51,65%
Inter. razdelitev: 110.831 delnic

oziroma 18,44%
Notr. odkup: 179.784 delnic oziroma

29,91%

74. INGRAD KONCERN CELJE, LAVA
007, 3000 CELJE

Matična številka: 5074614
Številka: 1
Št. delnic: 27.778
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 96.292 delnic oziroma 69,33%
Inter. razdelitev: 18.482 delnic oziroma

13,31%
Notr. odkup: 24.115 delnic oziroma

17,36%

75. INLES HRAST D.D. PROIZVODNJA
STAVBNEGA POHIŠTVA IN INŽENIRING,
PRIGORICA 98, 1331 DOLENJA VAS

Matična številka: 5103126
Številka: 2
Št. delnic: 9.904
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 189.336 delnic oziroma 56,76%
Inter. razdelitev: 63.661 delnic oziroma

19,08%
Notr. odkup: 13.865 delnic oziroma

4,16%
Javna prodaja: 66.715 delnic oziroma

20%

76. INSTALACIJE GROSUPLJE,
ADAMIČEVA CESTA 051, 1290
GROSUPLJE

Matična številka: 5066280
Številka: 2
Št. delnic: 2.744
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.264 delnic oziroma 52,10%
Inter. razdelitev: 18.144 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.312 delnic oziroma

27,90%

77. INTEGRAL LENDAVA,
INDUSTRIJSKA ULICA 001, 9220
LENDAVA

Matična številka: 5500265
Številka: 2
Št. delnic: 3.360
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 94.960 delnic oziroma 46,59%
Inter. razdelitev: 40.760 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 68.080 delnic oziroma

33,41%

78. INTEGRAL ČRNOMELJ,
BELOKRANJSKA CESTA 022, 8340
ČRNOMELJ

Matična številka: 5455111
Številka: 4
Št. delnic: 4.354
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.724 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 13.154 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.892 delnic oziroma

13,52%

79. INVEST BIRO KOPER, TRG
REVOLUCIJE 012, 6000 KOPER

Matična številka: 5066026
Številka: 3
Št. delnic: 420
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.678 delnic oziroma 56,78%
Inter. razdelitev: 2.000 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.322 delnic oziroma

23,22%

80. ISKRA BATERIJE LJUBLJANA,
STEGNE 031, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5045738
Številka: 3
Št. delnic: 1.356
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 41.747 delnic oziroma 45,97%
Inter. razdelitev: 18.162 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 30.901 delnic oziroma

34,03%

81. ISKRA ELEKTROZVEZE
LJUBLJANA, STEGNE 011, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5174929
Številka: 2
Št. delnic: 2.483
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 197.225 delnic oziroma

55,52%
Inter. razdelitev: 57.663 delnic oziroma

16,23%
Notr. odkup: 100.366 delnic oziroma

28,25%

82. ISKRA KIBERNETIKA-
ORODJARNA KRANJ, SAVSKA LOKA
004, 4000 KRANJ

Matična številka: 5045100
Številka: 1
Št. delnic: 24.874
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.390 delnic oziroma 59,82%
Inter. razdelitev: 14.168 delnic oziroma

11,39%
Notr. odkup: 35.812 delnic oziroma

28,79%

83. IZOBRAŽ.CENT.ŽELEZARNE
ŠTORE, ŽELEZARSKA CESTA 003, 3220
ŠTORE

Matična številka: 5421837
Številka: 2
Št. delnic: 1.041
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.344 delnic oziroma 79,01%
Inter. razdelitev: 1.675 delnic oziroma

12,80%
Notr. odkup: 1.072 delnic oziroma

8,19%

84. JAVOR PIVKA, KOLODVORSKA
CESTA 009, 6257 PIVKA

Matična številka: 5038634
Številka: 5
Št. delnic: 10.097
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%
Inter. razdelitev: 234.955 delnic

oziroma 20%
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma

36,56%

85. JUGOTANIN SEVNICA,
HERMANOVA CESTA 001, 8290
SEVNICA

Matična številka: 5033675
Številka: 2
Št. delnic: 51
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.360 delnic oziroma 47,73%
Inter. razdelitev: 32.134 delnic oziroma

19,09%
Notr. odkup: 55.852 delnic oziroma

33,18%

86. KEMIČNA TOVARNA PODNART,
PODNART 043, 4244 PODNART

Matična številka: 5034507
Številka: 3
Št. delnic: 10.400
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 210.458 delnic oziroma

76,23%
Inter. razdelitev: 55.214 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 10.400 delnic oziroma

3,77%
Dokapitalizacija: 337.421 delnic

oziroma 122,22%

87. KG RAKIČAN, LENDAVSKA ULICA
005, 9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5151333
Številka: 3
Št. delnic: 2.997
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 119.378 delnic oziroma

84,01%
Inter. razdelitev: 19.703 delnic oziroma

13,87%
Notr. odkup: 3.014 delnic oziroma

2,12%

88. KINO SORA, MESTNI TRG 019,
4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5053447
Številka: 1
Št. delnic: 247
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 496 delnic oziroma 61,31%
Inter. razdelitev: 76 delnic oziroma

9,39%
Notr. odkup: 237 delnic oziroma

29,30%

89. KLASJE D.O.O., CELJE, TRG V.
KONGRESA 005, 3000 CELJE

Matična številka: 5213959
Številka: 3
Št. delnic: 3.977
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.664 delnic oziroma 45,46%
Inter. razdelitev: 125.159 delnic

oziroma 19,71%
Notr. odkup: 92.931 delnic oziroma

14,63%
Javna prodaja: 128.276 delnic oziroma

20,20%

90. KLIMA CELJE,D.O.O.INDUSTRIJA
AEROTERMIČNIH NAPRAV, DELAVSKA
CESTA 5, 3000 CELJE

Matična številka: 5035490
Številka: 1
Št. delnic: 48.027
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 130.413 delnic oziroma 54,31%
Inter. razdelitev: 37.458 delnic oziroma

15,60%
Notr. odkup: 72.265 delnic oziroma

30,09%

91. KMETIJSTVO VIPAVA ŠEMPETER
PRI GORICI, CESTA GORIŠKE FRONTE
011, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Matična številka: 5149983
Številka: 2
Št. delnic: 6.977
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.150 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 22.264 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.906 delnic oziroma 8%

92. KOMPAS RAC D.D., LJUBLJANA,
CELOVŠKA CESTA 206, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5004551
Številka: 1
Št. delnic: 457.281
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,308.963 delnic oziroma

92,22%
Inter. razdelitev: 110.505 delnic

oziroma 7,78%

93. KOMPAS RAC D.D., LJUBLJANA,
CELOVŠKA CESTA 206, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5004551
Številka: 2
Št. delnic: 567.788 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,308.963 delnic oziroma

92,22%
Inter. razdelitev: 110.505 delnic

oziroma 7,78%

94. KOMUNALA IDRIJA, CARL
JAKOBA ULICA 004, 5280 IDRIJA

Matična številka: 5144647
Številka: 2
Št. delnic: 812
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.723 delnic oziroma 53,74%
Inter. razdelitev: 4.736 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.219 delnic oziroma

26,26%

95. KOMUNALNO PODJETJE
GORNJA RADGONA, TRATE 007, 9250
GORNJA RADGONA

Matična številka: 5241456
Številka: 2
Št. delnic: 40
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 954 delnic oziroma 56,79%
Inter. razdelitev: 336 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 390 delnic oziroma

23,21%

96. KOMUNALNO PODJETJE
SLOVENSKA BISTRICA, ULICA
POHORSKEGA BATALJON 012, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Matična številka: 5073162
Številka: 1
Št. delnic: 4.330
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.658 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.330 delnic oziroma

20%
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Notr. odkup: 8.658 delnic oziroma
40%

97. KOPE GORSKO TURISTIČNI
CENTER, GLAVNI TRG 41, 2380
SLOVENJ GRADEC

Matična številka: 5279097
Številka: 1
Št. delnic: 20.968
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 104.842 delnic oziroma 100%

98. KOPE GORSKO TURISTIČNI
CENTER, GLAVNI TRG 41, 2380
SLOVENJ GRADEC

Matična številka: 5279097
Številka: 2
Št. delnic: 62.906 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 104.842 delnic oziroma 100%

99. KOPS GROSUPLJE,
INDUSTRIJSKA CESTA 005, 1290
GROSUPLJE

Matična številka: 5280079
Številka: 2
Št. delnic: 7.133
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 66.747 delnic oziroma 72,37%
Inter. razdelitev: 18.360 delnic oziroma

19,90%
Notr. odkup: 7.133 delnic oziroma

7,73%

100. KOVINSKA INDUSTRIJA
VRANSKO, VRANSKO 057, 3305
VRANSKO

Matična številka: 5110564
Številka: 3
Št. delnic: 1.130
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 30.575 delnic oziroma 46,94%
Inter. razdelitev: 13.028 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 21.537 delnic oziroma

33,06%

101. LES, TRGOVINA IN STORITVE,
ROGOZNIŠKA 4, 2250 PTUJ

Matična številka: 5038804
Številka: 2
Št. delnic: 1.838
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.661 delnic oziroma

67,88%
Inter. razdelitev: 9.329 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.653 delnic oziroma

12,12%

102. LESNINA EMMI SLOVENSKA
BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA 037,
2310 SLOVENSKA BISTRICA

Matična številka: 5025770
Številka: 4
Št. delnic: 6.013
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 310.144 delnic oziroma

43,39%

Inter. razdelitev: 142.807 delnic
oziroma 19,98%

Notr. odkup: 6.735 delnic oziroma
0,94%

Javna prodaja: 255.141 delnic oziroma
35,69%

103. LESNINA IGT LJUBLJANA,
MIKLOŠIČEVA CESTA 013, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5025788
Številka: 1
Št. delnic: 5.407
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.023 delnic oziroma 100%

104. LESNINA IGT LJUBLJANA,
MIKLOŠIČEVA CESTA 013, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5025788
Številka: 2
Št. delnic: 16.212 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.023 delnic oziroma 100%

105. LESNINA LGM LJUBLJANA,
PARMOVA 053, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5214033
Številka: 1
Št. delnic: 49.830
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.504 delnic oziroma

94,50%
Inter. razdelitev: 7.952 delnic oziroma

5,50%

106. LESNINA LGM LJUBLJANA,
PARMOVA 053, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5214033
Številka: 2
Št. delnic: 57.783 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.504 delnic oziroma

94,50%
Inter. razdelitev: 7.952 delnic oziroma

5,50%

107. LESNINA MIZARSTVO
GROSUPLJE, CESTA NA KRKO 038,
1290 GROSUPLJE

Matična številka: 5025737
Številka: 3
Št. delnic: 7.309
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 135.043 delnic oziroma

69,27%
Inter. razdelitev: 37.274 delnic oziroma

19,12%
Notr. odkup: 22.633 delnic oziroma

11,61%

108. LJUBEČNA IKI CELJE,
KOCBEKOVA CESTA 030, 3211 ŠKOFJA
VAS

Matična številka: 5033993
Številka: 3
Št. delnic: 20.103
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 254.039 delnic oziroma 65,68%

Inter. razdelitev: 74.438 delnic oziroma
19,25%

Notr. odkup: 58.303 delnic oziroma
15,07%

109. LP INTERIER IZOLA,
INDUSTRIJSKA CONA , 6310
IZOLA-ISOLA

Matična številka: 5406854
Številka: 3
Št. delnic: 2.720
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.920 delnic oziroma 52,08%
Inter. razdelitev: 18.020 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.160 delnic oziroma

27,92%

110. M CLUB VELENJE, KOROŠKA
CESTA 037, 3320 VELENJE

Matična številka: 5073189
Številka: 4
Št. delnic: 8.673
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.288 delnic oziroma

55,15%
Inter. razdelitev: 45.798 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 56.904 delnic oziroma

24,85%

111. MARIBORSKA MLEKARNA
MARIBOR, OSOJNIKOVA ULICA 005,
2000 MARIBOR

Matična številka: 5205921
Številka: 1
Št. delnic: 46.818
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 184.471 delnic oziroma

57,85%
Inter. razdelitev: 109.720 delnic

oziroma 34,41%
Notr. odkup: 24.684 delnic oziroma

7,74%

112. MARKING MARIBOR,
PARTIZANSKA CESTA 047, 2000
MARIBOR

Matična številka: 5286590
Številka: 1
Št. delnic: 70
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 172 delnic oziroma 49,14%
Inter. razdelitev: 70 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 108 delnic oziroma

30,86%

113. MARPETRO D.D. PODJETJE ZA
PROIZVODNJO IN TRGOVINO,
LINHARTOVA 017, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5025826
Številka: 1
Št. delnic: 71.121
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 193.448 delnic oziroma

82,09%
Inter. razdelitev: 23.145 delnic oziroma

9,82%
Notr. odkup: 19.070 delnic oziroma

8,09%
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114. MC LJUBLJANA, KOPRSKA
ULICA 098, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5280214
Številka: 3
Št. delnic: 5.509
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 50.728 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 14.092 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.640 delnic oziroma 8%

115. SPECTRUM LJUBLJANA,
KRANJČEVA ULICA 22, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5004993
Številka: 3
Št. delnic: 354
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.335 delnic oziroma 66,35%
Inter. razdelitev: 1.427 delnic oziroma

17,75%
Notr. odkup: 1.278 delnic oziroma

15,90%

116. MERX RTC GOLTE MOZIRJE,
RADEGUNDA 019, 3330 MOZIRJE

Matična številka: 5243033
Številka: 1
Št. delnic: 4.711
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.380 delnic oziroma 96,85%
Inter. razdelitev: 403 delnic oziroma

3,15%

117. MERX RTC GOLTE MOZIRJE,
RADEGUNDA 019, 3330 MOZIRJE

Matična številka: 5243033
Številka: 2
Št. delnic: 5.113 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.380 delnic oziroma 96,85%
Inter. razdelitev: 403 delnic oziroma

3,15%

118. METALKA TRGOVINA
LJUBLJANA, DALMATINOVA ULICA 002,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5111153
Številka: 1
Št. delnic: 118.617
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 344.892 delnic oziroma 58,17%
Inter. razdelitev: 118.553 delnic

oziroma 19,99%
Notr. odkup: 129.479 delnic oziroma

21,84%

119. MLADINSKA KNJIGA
BIROOPREMA D.D. LJUBLJANA,
DUNAJSKA 121, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5171563
Številka: 1
Št. delnic: 31.298
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 115.584 delnic oziroma

73,86%
Inter. razdelitev: 31.298 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.606 delnic oziroma

6,14%

120. MLADINSKA KNJIGA
BIROOPREMA D.D. LJUBLJANA,
DUNAJSKA 121, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5171563
Številka: 2
Št. delnic: 14.564 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 115.584 delnic oziroma

73,86%
Inter. razdelitev: 31.298 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.606 delnic oziroma

6,14%

121. MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
D.D., SLOVENSKA 29, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5049130
Številka: 1
Št. delnic: 213.449
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 410.954 delnic oziroma 50,02%
Inter. razdelitev: 115.153 delnic

oziroma 14,02%
Notr. odkup: 295.399 delnic oziroma

35,96%

122. MOSTOVNA LJUBLJANA,
VEROVŠKOVA 60, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5077117
Številka: 1
Št. delnic: 21.829
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.819 delnic oziroma 56,64%
Inter. razdelitev: 21.698 delnic oziroma

19,88%
Notr. odkup: 25.625 delnic oziroma

23,48%

123. MOTVOZ IN PLATNO
GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 034,
1290 GROSUPLJE

Matična številka: 5034213
Številka: 3
Št. delnic: 804
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.171 delnic oziroma 47,71%
Inter. razdelitev: 19.283 delnic oziroma

19,51%
Notr. odkup: 32.403 delnic oziroma

32,78%

124. MURA MURSKA SOBOTA,
PLESE 002, 9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5037212
Številka: 8
Št. delnic: 33.788
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,237.968 delnic oziroma

42,57%
Inter. razdelitev: 1,051.409 delnic

oziroma 20%
Notr. odkup: 1,967.668 delnic oziroma

37,43%

125. MURKA LESCE, ALPSKA CESTA
062, 4248 LESCE

Matična številka: 5025249
Številka: 1
Št. delnic: 41.331
Nom. vr. delnice: 2.000

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.642 delnic oziroma

77,25%
Inter. razdelitev: 37.008 delnic oziroma

17,91%
Notr. odkup: 10.006 delnic oziroma

4,84%

126. MURKA LESCE, ALPSKA CESTA
062, 4248 LESCE

Matična številka: 5025249
Številka: 2
Št. delnic: 21.262 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.642 delnic oziroma 77,25%
Inter. razdelitev: 37.008 delnic oziroma

17,91%
Notr. odkup: 10.006 delnic oziroma

4,84%

127. NAMA LJUBLJANA, TOMŠIČEVA
ULICA 001, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5024811
Številka: 7
Št. delnic: 18.835
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma

84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic

oziroma 14,29%
Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma

1,03%

128. NOVOTEKS TKANINA NOVO
MESTO, FOERSTERJEVA ULICA 010,
8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5040116
Številka: 2
Št. delnic: 6.582
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 441.197 delnic oziroma

50,80%
Inter. razdelitev: 153.555 delnic

oziroma 17,68%
Notr. odkup: 273.740 delnic oziroma

31,52%

129. OPTE, PROIZV.TRG.IN SVET
PODJ, ZABJAK 1, 2250 PTUJ

Matična številka: 5034574
Številka: 1
Št. delnic: 32.301
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.982 delnic oziroma 85,68%
Inter. razdelitev: 6.442 delnic oziroma

6,65%
Notr. odkup: 7.433 delnic oziroma

7,67%

130. OPTE, PROIZV.TRG.IN SVET
PODJ, ZABJAK 1, 2250 PTUJ

Matična številka: 5034574
Številka: 2
Št. delnic: 1.577 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.982 delnic oziroma 85,68%
Inter. razdelitev: 6.442 delnic oziroma

6,65%
Notr. odkup: 7.433 delnic oziroma

7,67%
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131. PAP INTEL LJUBLJANA,
BRAVNIČARJEVA ULICA 011, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5254299
Številka: 2
Št. delnic: 2.071
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.773 delnic oziroma 76,14%
Inter. razdelitev: 5.294 delnic oziroma

16,95%
Notr. odkup: 2.158 delnic oziroma

6,91%

132. PAPIROGRAFIKA LJUBLJANA,
MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5000076
Številka: 2
Št. delnic: 18.326
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 202.551 delnic oziroma 67,40%
Inter. razdelitev: 53.775 delnic oziroma

17,90%
Notr. odkup: 44.160 delnic oziroma

14,70%

133. PARTNER GRAF GROSUPLJE,
KOLODVORSKA CESTA 002, 1290
GROSUPLJE

Matična številka: 5596866
Številka: 2
Št. delnic: 91
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 856 delnic oziroma 69,54%
Inter. razdelitev: 246 delnic oziroma

19,98%
Notr. odkup: 129 delnic oziroma

10,48%

134. PODJETJE DOM KOPER,
CANKARJEVA ULICA 006, 6000 KOPER

Matična številka: 5242126
Številka: 1
Št. delnic: 1.062
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.444 delnic oziroma 65,22%
Inter. razdelitev: 1.050 delnic oziroma

19,89%
Notr. odkup: 786 delnic oziroma

14,89%

135. PODJETJE ZA IMPREGNIRANJE
LESA HOČE, MIKLAVŠKA C. 53, 2311
HOČE

Matična številka: 5033535
Številka: 1
Št. delnic: 31.444
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 100.343 delnic oziroma

87,38%
Inter. razdelitev: 14.489 delnic oziroma

12,62%

136. PODJETJE ZA IMPREGNIRANJE
LESA HOČE, MIKLAVŠKA C. 53, 2311
HOČE

Matična številka: 5033535
Številka: 2
Št. delnic: 45.933 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 100.343 delnic oziroma
87,38%

Inter. razdelitev: 14.489 delnic oziroma
12,62%

137. POHIŠTVO CELJE, KERSNIKOVA
ULICA 021, 3000 CELJE

Matična številka: 5066557
Številka: 1
Št. delnic: 11.128
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.675 delnic oziroma 46,14%
Inter. razdelitev: 11.128 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 18.837 delnic oziroma

33,86%

138. POHIŠTVO ČEPOVAN,
ČEPOVAN 042, 5253 ČEPOVAN

Matična številka: 5038561
Številka: 3
Št. delnic: 9.141
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.065 delnic oziroma 70,79%
Inter. razdelitev: 23.752 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 10.941 delnic oziroma

9,21%

139. POLAR LJUBLJANA, CELOVŠKA
CESTA 180, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5033462
Številka: 3
Št. delnic: 2.039
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.024 delnic oziroma 61,70%
Inter. razdelitev: 11.520 delnic oziroma

17,75%
Notr. odkup: 13.328 delnic oziroma

20,55%

140. POLIGALANT VOLČJA DRAGA,
VOLČJA DRAGA 042, 5293 VOLČJA
DRAGA

Matična številka: 5033543
Številka: 1
Št. delnic: 51.608
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 211.615 delnic oziroma 82,01%
Inter. razdelitev: 45.077 delnic oziroma

17,47%
Notr. odkup: 1.346 delnic oziroma

0,52%

141. POLIGALANT VOLČJA DRAGA,
VOLČJA DRAGA 042, 5293 VOLČJA
DRAGA

Matična številka: 5033543
Številka: 2
Št. delnic: 82.160 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 211.615 delnic oziroma 82,01%
Inter. razdelitev: 45.077 delnic oziroma

17,47%
Notr. odkup: 1.346 delnic oziroma

0,52%

142. PPC GORENJSKI SEJEM
KRANJ, STARA CESTA 25, 4000 KRANJ

Matična številka: 5003113

Številka: 2
Št. delnic: 6.350
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 204.682 delnic oziroma

64,47%
Inter. razdelitev: 11.211 delnic oziroma

3,53%
Notr. odkup: 6.350 delnic oziroma 2%
Javna prodaja: 95.247 delnic oziroma

30%

143. PPS-PTUJSKE PEKARNE IN
SLAŠČ.PTUJ, ROGOZNIŠKA CESTA 002,
2250 PTUJ

Matična številka: 5048877
Številka: 1
Št. delnic: 2.350
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.019 delnic oziroma 42,71%
Inter. razdelitev: 2.350 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.031 delnic oziroma

17,29%
Javna prodaja: 2.350 delnic oziroma

20%

144. PRESKRBA TRGOVINA NA
DEBELO IN DROBNO SEŽANA,
PARTIZANSKA CESTA 071, 6210
SEŽANA

Matična številka: 5274435
Številka: 1
Št. delnic: 100.792
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 269.113 delnic oziroma

53,40%
Inter. razdelitev: 100.792 delnic

oziroma 20%
Notr. odkup: 134.056 delnic oziroma

26,60%

145. PROJEKT-NZ LJUBLJANA,
KARDELJEVA PLOŠČAD 020, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5459966
Številka: 1
Št. delnic: 17.229
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.179 delnic oziroma 72,18%
Inter. razdelitev: 15.850 delnic oziroma

18,40%
Notr. odkup: 8.116 delnic oziroma

9,42%

146. PROJEKTIVNI BIRO VELENJE,
PREŠERNOVA CESTA 008, 3320
VELENJE

Matična številka: 5066263
Številka: 3
Št. delnic: 2.859
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.995 delnic oziroma 62,25%
Inter. razdelitev: 10.279 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.122 delnic oziroma

17,75%

147. RADIO TRIGLAV JESENICE, TRG
TONETA ČUFARJA 004, 4270 JESENICE 2

Matična številka: 5053102
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Številka: 1
Št. delnic: 434
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.234 delnic oziroma 62,99%
Inter. razdelitev: 350 delnic oziroma

17,87%
Notr. odkup: 375 delnic oziroma

19,14%

148. RADIO ŠTAJERSKI VAL, ŠMARJE
PRI JELŠAH 6, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

Matična številka: 5055938
Številka: 1
Št. delnic: 683
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.367 delnic oziroma 40,01%
Inter. razdelitev: 683 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 1.367 delnic oziroma

40,01%

149. ROGLA SLOVENSKE KONJICE,
STARI TRG 016, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Matična številka: 5145031
Številka: 3
Št. delnic: 9.417
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 83.659 delnic oziroma 71,07%
Inter. razdelitev: 23.543 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 10.514 delnic oziroma

8,93%

150. SAP LJUBLJANA TURBUS,
SREDIŠKA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5459656
Številka: 5
Št. delnic: 18.476
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.468 delnic oziroma

69,69%
Inter. razdelitev: 49.783 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.662 delnic oziroma

10,31%

151. SCT LJUBLJANA, SLOVENSKA
CESTA 056, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5198046
Številka: 1
Št. delnic: 101.214
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 274.324 delnic oziroma

54,21%
Inter. razdelitev: 78.361 delnic oziroma

15,48%
Notr. odkup: 153.385 delnic oziroma

30,31%

152. SEMESADIKE MENGEŠ,
PREŠERNOVA CESTA 035, 1234
MENGEŠ

Matična številka: 5129451
Številka: 2
Št. delnic: 26.478
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.814 delnic oziroma 72,63%

Inter. razdelitev: 33.820 delnic oziroma
19,37%

Notr. odkup: 13.971 delnic oziroma 8%

153. SGP GORENJC RADOVLJICA,
LJUBLJANSKA CESTA 011, 4240
RADOVLJICA

Matična številka: 5075459
Številka: 1
Št. delnic: 41.097
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.310 delnic oziroma

68,29%
Inter. razdelitev: 36.152 delnic oziroma

17,59%
Notr. odkup: 29.022 delnic oziroma

14,12%

154. SGP POSAVJE SEVNICA, TRG
SVOBODE 032, 8290 SEVNICA

Matična številka: 5064627
Številka: 2
Št. delnic: 9.554
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 128.077 delnic oziroma 69,84%
Inter. razdelitev: 32.727 delnic oziroma

17,84%
Notr. odkup: 22.600 delnic oziroma

12,32%

155. SLAŠČIČARNA VANILIJA,
HMELJARSKA ULICA 2, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5889553
Številka: 1
Št. delnic: 162
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 324 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 162 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 324 delnic oziroma 40%

156. SLOVENIJALES STOLARNA
DOBREPOLJE, PODGORICA 021, 1312
VIDEM - DOBREPOLJE

Matična številka: 5005965
Številka: 2
Št. delnic: 140
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 64.009 delnic oziroma 40,35%
Inter. razdelitev: 31.724 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 32.752 delnic oziroma

20,65%
Javna prodaja: 30.138 delnic oziroma

19%

157. SLOVENIJAVINO LJUBLJANA,
FRANKOPANSKA ULICA 011, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5167019
Številka: 1
Št. delnic: 181.182
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 594.382 delnic oziroma 90,12%
Inter. razdelitev: 65.132 delnic oziroma

9,88%

158. SLOVENIJAVINO LJUBLJANA,
FRANKOPANSKA ULICA 011, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5167019
Številka: 2
Št. delnic: 263.806 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 594.382 delnic oziroma

90,12%
Inter. razdelitev: 65.132 delnic oziroma

9,88%

159. SLOVENIJAŠPORT LJUBLJANA,
DALMATINOVA ULICA 001, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5025761
Številka: 2
Št. delnic: 1.372
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.220 delnic oziroma 55,99%
Inter. razdelitev: 6.865 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.243 delnic oziroma

24,01%

160. SNEŽNIK KOČEVSKA REKA,
KOČEVSKA REKA 040, 1338 KOČEVSKA
REKA

Matična številka: 5699169
Številka: 2
Št. delnic: 11.185
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 111.893 delnic oziroma

66,65%
Inter. razdelitev: 33.576 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 22.410 delnic oziroma

13,35%

161. SOLIDARNOST MURSKA
SOBOTA, ARHITEKTA NOVAKA 004,
9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5221668
Številka: 2
Št. delnic: 2.259
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.703 delnic oziroma 55,76%
Inter. razdelitev: 17.474 delnic oziroma

18,85%
Notr. odkup: 23.542 delnic oziroma

25,39%

162. SOP IKON
IND.KLIMAT.ODPRAŠ.NAPRAV, KRŠKA
CESTA 6 006, 8311 KOSTANJEVICA NA
KRKI

Matična številka: 5067103
Številka: 1
Št. delnic: 303
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 607 delnic oziroma 40,01%
Inter. razdelitev: 303 delnic oziroma

19,98%
Notr. odkup: 607 delnic oziroma

40,01%

163. SORA MEDVODE, GORENJSKA
CESTA 012, 1215 MEDVODE

Matična številka: 5005817
Številka: 1
Št. delnic: 16.843
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 59.834 delnic oziroma 71,05%
Inter. razdelitev: 13.200 delnic oziroma

15,67%
Notr. odkup: 11.183 delnic oziroma

13,28%

164. STANOVANJSKO PODJETJE
DOMINVEST JESENICE, CESTA
MARŠALA TITA 18,

4270 JESENICE
Matična številka: 5067634
Številka: 1
Št. delnic: 6.846
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.645 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 6.846 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.739 delnic oziroma 8%

165. SŽ ŽGP LJUBLJANA, OB ZELENI
JAMI 002, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5143004
Številka: 1
Št. delnic: 30.490
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 83.137 delnic oziroma 54,53%
Inter. razdelitev: 23.320 delnic oziroma

15,30%
Notr. odkup: 45.992 delnic oziroma

30,17%

166. SŽ-ŽELEZNIŠKA TISKARNA
LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 011,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5142881
Številka: 2
Št. delnic: 3.356
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.800 delnic oziroma 66,61%
Inter. razdelitev: 5.044 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.376 delnic oziroma

13,39%

167. ŠPORT IN REKREACIJA ŠKOFJA
LOKA, PODLUBNIK 1, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Matična številka: 5171318
Številka: 3
Št. delnic: 1.410
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.695 delnic oziroma

81,14%
Inter. razdelitev: 2.936 delnic oziroma

12,74%
Notr. odkup: 1.410 delnic oziroma

6,12%

168. TABOR LJUBLJANA, TABOR
009, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5072239
Številka: 2
Št. delnic: 28.514
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 193.377 delnic oziroma

74,73%
Inter. razdelitev: 44.680 delnic oziroma

17,27%
Notr. odkup: 20.724 delnic oziroma

8,01%

169. TEKSTIL TRANSPORT
LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 138,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5428874
Številka: 3
Št. delnic: 24
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 508 delnic oziroma 49,37%
Inter. razdelitev: 206 delnic oziroma

20,02%
Notr. odkup: 315 delnic oziroma

30,61%

170. TEKSTILNA TOVARNA
OKROGLICA, DOMBRAVA 001, 5293
VOLČJA DRAGA

Matična številka: 5033837
Številka: 1
Št. delnic: 40.721
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 116.272 delnic oziroma 57,11%
Inter. razdelitev: 35.668 delnic oziroma

17,52%
Notr. odkup: 51.662 delnic oziroma

25,37%

171. TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, PREBOLD 007, 3312
PREBOLD

Matična številka: 5037468
Številka: 4
Št. delnic: 2.332
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.756 delnic oziroma 47,23%
Inter. razdelitev: 26.577 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 43.549 delnic oziroma

32,77%

172. TEKSTILNA TOVARNA ZVEZDA
KRANJ, SAVSKA CESTA 46, 4000 KRANJ

Matična številka: 5089972
Številka: 2
Št. delnic: 3.149
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.763 delnic oziroma 46,98%
Inter. razdelitev: 36.084 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 59.573 delnic oziroma

33,02%

173. TELETRAC D.O.O., LJUBLJANA,
JOŽETA JAME 14, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5291402
Številka: 1
Št. delnic: 149
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 743 delnic oziroma 100%

174. TELETRAC D.O.O., LJUBLJANA,
JOŽETA JAME 14, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5291402
Številka: 2
Št. delnic: 446 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 743 delnic oziroma 100%

175. TEOL LJUBLJANA, ZALOŠKA
CESTA 054, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5033519
Številka: 3
Št. delnic: 30.406
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 291.369 delnic oziroma

72,35%
Inter. razdelitev: 71.891 delnic oziroma

17,85%
Notr. odkup: 39.470 delnic oziroma

9,80%

176. TERME TOPOLŠICA,
TOPOLŠICA 77, 3326 TOPOLŠICA

Matična številka: 5259274
Številka: 2
Št. delnic: 1.167
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.590 delnic oziroma 67,42%
Inter. razdelitev: 4.374 delnic oziroma

16,77%
Notr. odkup: 4.125 delnic oziroma

15,81%
Dokapitalizacija: 11.730 delnic oziroma

44,96%

177. TERMIT DOMŽALE,
LJUBLJANSKA CESTA 018, 1230
DOMŽALE

Matična številka: 5033896
Številka: 1
Št. delnic: 45.219
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 155.869 delnic oziroma

68,94%
Inter. razdelitev: 45.219 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.006 delnic oziroma

11,06%

178. TERMOPLASTI-PLAMA
PODGRAD, PODGRAD 017, 6244
PODGRAD

Matična številka: 5042399
Številka: 3
Št. delnic: 1.975
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.000 delnic oziroma 71,30%
Inter. razdelitev: 5.049 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.198 delnic oziroma

8,70%

179. TISKARNA LJUBLJANA,
TRŽAŠKA CESTA 042, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5049342
Številka: 1
Št. delnic: 37.949
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 130.595 delnic oziroma

71,94%
Inter. razdelitev: 34.663 delnic oziroma

19,10%
Notr. odkup: 16.271 delnic oziroma

8,96%

180. TMG PESNICA, PESNICA PRI
MARIBORU 037, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU

Matična številka: 5009278
Številka: 1
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Št. delnic: 12.246
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.792 delnic oziroma 87,94%
Inter. razdelitev: 4.035 delnic oziroma

9,91%
Notr. odkup: 876 delnic oziroma

2,15%

181. TMG PESNICA, PESNICA PRI
MARIBORU 037, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU

Matična številka: 5009278
Številka: 2
Št. delnic: 16.281 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.792 delnic oziroma 87,94%
Inter. razdelitev: 4.035 delnic oziroma

9,91%
Notr. odkup: 876 delnic oziroma 2,15%

182. TOLO ŠENTJUR PRI CELJU,
CESTA LEONA DOBROTINŠKA 008,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU

Matična številka: 5034337
Številka: 2
Št. delnic: 94
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 94.499 delnic oziroma 59,94%
Inter. razdelitev: 19.158 delnic oziroma

12,15%
Notr. odkup: 44.013 delnic oziroma

27,91%

183. TOSAMA DOMŽALE,
ŠARANOVIČEVA CESTA 035, 1230
DOMŽALE

Matična številka: 5033195
Številka: 6
Št. delnic: 3.973
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.230 delnic oziroma

58,69%
Inter. razdelitev: 45.280 delnic oziroma

16,69%
Notr. odkup: 4.206 delnic oziroma

1,55%
Javna prodaja: 62.593 delnic oziroma

23,07%

184. TOV.KEMIČNIH IZD.IN KREDE
SRPENICA, SRPENICA 001, 5224
SRPENICA

Matična številka: 5043123
Številka: 2
Št. delnic: 2.134
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 182.679 delnic oziroma 71,98%
Inter. razdelitev: 50.758 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 20.352 delnic oziroma

8,02%

185. TOVARNA MERIL-PLASTIKA
PAMEČE, PAMEČE 153, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Matična številka: 5103177
Številka: 3
Št. delnic: 5.171
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 80.062 delnic oziroma
69,86%

Inter. razdelitev: 18.330 delnic oziroma
16%

Notr. odkup: 16.198 delnic oziroma
14,14%

186. TOVARNA POHIŠTVA TRBOVLJE,
SAVINJSKA CESTA 031, 1420
TRBOVLJE

Matična številka: 5006406
Številka: 2
Št. delnic: 3.502
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 76.655 delnic oziroma

71,55%
Inter. razdelitev: 21.428 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.057 delnic oziroma

8,45%

187. TOVARNA VZMETI PTUJ,
FORMIN 039, 2272 GORIŠNICA

Matična številka: 5216028
Številka: 4
Št. delnic: 3.347
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.366 delnic oziroma 59%
Inter. razdelitev: 19.467 delnic oziroma

19,03%
Notr. odkup: 22.480 delnic oziroma

21,97%

188. TP POVRTNINA MARIBOR,
TRŽAŠKA CESTA 033, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5110939
Številka: 3
Št. delnic: 474
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.676 delnic oziroma 48,63%
Inter. razdelitev: 4.392 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.887 delnic oziroma

31,37%

189. TRGOVSKO PODJETJE
OJSTRICA DRAVOGRA, TRG 4.JULIJA
032, 2370 DRAVOGRAD

Matična številka: 5024617
Številka: 2
Št. delnic: 1.625
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.144 delnic oziroma

69,63%
Inter. razdelitev: 11.244 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.832 delnic oziroma

10,37%

190. TRIO TRŽIČ, MLAKA 010, 4290
TRŽIČ

Matična številka: 5039991
Številka: 3
Št. delnic: 1.339
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.980 delnic oziroma 44,77%
Inter. razdelitev: 35.280 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 62.140 delnic oziroma

35,23%

191. TURISTIČNO PODJETJE
PORTOROŽ, OBALA 75, 6320
PORTOROŽ-PORTOROSE

Matična številka: 5006082
Številka: 1
Št. delnic: 53.905
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 92.905 delnic oziroma 47,64%
Inter. razdelitev: 24.095 delnic oziroma

12,36%
Notr. odkup: 78.000 delnic oziroma

40%

192. TURIZEM IN REKREACIJA BLED,
CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED

Matična številka: 5002036
Številka: 1
Št. delnic: 8.298
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 104.688 delnic oziroma 34,39%
Inter. razdelitev: 49.770 delnic oziroma

16,35%
Notr. odkup: 28.175 delnic oziroma

9,26%
Javna prodaja: 121.755 delnic oziroma

40%

193. UKO KROPA, KROPA 007, 4245
KROPA

Matična številka: 5066824
Številka: 5
Št. delnic: 3.764
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.538 delnic oziroma 68,04%
Inter. razdelitev: 10.739 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.420 delnic oziroma

11,96%

194. UMETNI KAMEN-KAMIN
LJUBLJANA, TESOVNIKOVA ULICA 088,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5066999
Številka: 2
Št. delnic: 2.054
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.363 delnic oziroma 59,17%
Inter. razdelitev: 8.574 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.931 delnic oziroma

20,83%

195. VARSTROJ LENDAVA,
INDUSTRIJSKA ULICA 004, 9220
LENDAVA

Matična številka: 5418992
Številka: 4
Št. delnic: 3.424
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.589 delnic oziroma 46,23%
Inter. razdelitev: 43.948 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 74.204 delnic oziroma

33,77%
Dokapitalizacija: 181.682 delnic

oziroma 82,68%

196. VELANA LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 052, 1000
LJUBLJANA
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Matična številka: 5033748
Številka: 5
Št. delnic: 74.459
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,040.637 delnic oziroma

73,82%
Inter. razdelitev: 281.929 delnic

oziroma 20%
Notr. odkup: 87.079 delnic oziroma

6,18%

197. VETERINARSKA AMBULANTA
AJDOVŠČINA, GORIŠKA CESTA 48,
5270 AJDOVŠČINA

Matična številka: 5969964
Številka: 1
Št. delnic: 36
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 208 delnic oziroma 46,43%
Inter. razdelitev: 90 delnic oziroma

20,09%
Notr. odkup: 45 delnic oziroma

10,04%
Javna prodaja: 105 delnic oziroma

23,44%

198. VETERINARSKI ZAVOD ŠMARJE
PRI JELŠAH, MALA PRISTAVA 001, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Matična številka: 5150426
Številka: 1
Št. delnic: 351
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.419 delnic oziroma 63,34%
Inter. razdelitev: 448 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 180 delnic oziroma

8,04%
Javna prodaja: 193 delnic oziroma

8,62%

199. VGP HIDROTEHNIK LJUBLJANA,
SLOVENČEVA ULICA 095, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5142342
Številka: 2
Št. delnic: 8.279
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 150.442 delnic oziroma

59,97%
Inter. razdelitev: 50.173 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 12.623 delnic oziroma

5,03%
Javna prodaja: 37.630 delnic oziroma

15%

200. VINAG EXPORT-IMPORT
MARIBOR, TRG SVOBODE 003, 2000
MARIBOR

Matična številka: 5408148
Številka: 3
Št. delnic: 1.864
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 125.768 delnic oziroma

84,72%
Inter. razdelitev: 20.143 delnic oziroma

13,57%
Notr. odkup: 2.545 delnic oziroma

1,71%

201. VODNOGOSPODARSKO
PODJETJE MURA MURSKA SOBOTA,
CIRIL METODOVA ULICA 034, 9000
MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5150507
Številka: 2
Št. delnic: 19
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.713 delnic oziroma 40,16%
Inter. razdelitev: 2.347 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.675 delnic oziroma

39,84%

202. VODNOGOSPODARSKO
PODJETJE NOVO MESTO, TRDINOVA
ULICA 023, 8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5142407
Številka: 1
Št. delnic: 10.467
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.935 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 10.467 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 20.935 delnic oziroma

40%

203. VOLNA LJUBLJANA, MAČKOVA
ULICA 002, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5024722
Številka: 1
Št. delnic: 4.920
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.229 delnic oziroma 65,97%
Inter. razdelitev: 4.920 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.451 delnic oziroma

14,03%

204. ZASAVSKI RAČUN.CENTER
TRBOVLJE, CESTA OKTOBRSKE
REVOLUCIJE 014, 1420 TRBOVLJE

Matična številka: 5666228
Številka: 1
Št. delnic: 13.617
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.125 delnic oziroma 56%
Inter. razdelitev: 13.617 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.725 delnic oziroma 4%
Javna prodaja: 13.617 delnic oziroma

20%

205. ZITUS LJUBLJANA, RIMSKA
CESTA 011, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5072581
Številka: 1
Št. delnic: 9.744
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.557 delnic oziroma 48,35%
Inter. razdelitev: 8.961 delnic oziroma

18,39%
Notr. odkup: 16.202 delnic oziroma

33,26%

206. ZPS STROJNA TOVARNA
TRBOVLJE, VODENSKA CESTA 49, 1420
TRBOVLJE

Matična številka: 5042941
Številka: 1

Št. delnic: 108.000
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 540.000 delnic oziroma 100%

207. ZPS STROJNA TOVARNA
TRBOVLJE, VODENSKA CESTA 49, 1420
TRBOVLJE

Matična številka: 5042941
Številka: 2
Št. delnic: 324.000 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 540.000 delnic oziroma 100%

208. ZRMK ZAVOD ZA RAZISKAVO
MATERIALOV IN KONSTRUKCIJ,
DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5057191
Številka: 1
Št. delnic: 73.290
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 118.569 delnic oziroma 57,30%
Inter. razdelitev: 9.477 delnic oziroma

4,58%
Notr. odkup: 78.869 delnic oziroma

38,12%

209. ŽITO PEKARSTVO
TESTENINAR.LJUBLJANA, ŠMARTINSKA
CESTA 154, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5241936
Številka: 1
Št. delnic: 25.457
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.185 delnic oziroma 60%
Notr. odkup: 25.458 delnic oziroma 40%

210. ŽIVA LJUBLJANA, HRANILNIŠKA
ULICA 007, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5067871
Številka: 2
Št. delnic: 277
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.792 delnic oziroma 72,79%
Inter. razdelitev: 1.000 delnic oziroma

19,19%
Notr. odkup: 418 delnic oziroma

8,02%

211. GAMES INTERNATIONAL
LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 206,
61000 LJUBLJANA

Matična številka: 5525985
Številka: 1
Poslovni delež v višini 37% osnovnega

kapitala
Nominalna vrednost poslovnega deleža

znaša 2,842.246 USD

212. KOMPAS HOTELI BLED,
CANKARJEVA CESTA 002, 64260 BLED

Matična številka: 5004586
Številka: 1
Poslovni delež v višini 16,16%

osnovnega kapitala
Nominalna vrednost poslovnega deleža

znaša 57,834.000 SIT

213. SLOVENSKE ŽELEZARNE
LJUBLJANA, MALA ULICA 005, 61000
LJUBLJANA
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Matična številka: 5046432
Številka: 1
Št. delnic: 85.600 (predstavlja 20%

osnovnega kapitala)
Nom. vr. delnice: 100.000

Izklicna cena celotnega paketa znaša
19.391,606.365 SIT.

Podrobnejši podatki o strukturi lastništva
in značilnosti delnic so razvidni iz statuta pod-
jetja, ki je na vpogled vsem pooblaščenim
investicijskim družbam pri Agenciji RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo. Datum in čas
možnega ogleda podjetja, katerega delnice
so predmet javnega razpisa, oziroma sestan-
ka z vodilnimi delavci, SRD pisno posreduje
pooblaščenim družbam za upravljanje.

Predmet prodaje se prodaja po načelu
videno kupljeno. Kupci se odpovedujejo od
SRD uveljavljati kakršnekoli zahtevke, ki bi
izvirali iz predmeta prodaje.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Javnega razpisa se smejo udeležiti le

pooblaščene investicijske družbe (v nadalje-
vanju PID ali ponudnik), ki morajo SRD do
14. 12. 1998 poslati enotno ponudbo vseh
registriranih PID, ki so poslovno sposobni,
za nakup celotnega paketa. Ponudniki nosijo
vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo
ponudbe. SRD v nobenem primeru, ne gle-
de na potek in izid razpisnega postopka, ne
odgovarja za navedene stroške. Ponudba se
lahko nanaša le na odkup celotnega paketa,
ki je predmet javnega razpisa.

Merilo za izbiro ponudnika je ponujena ce-
na, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik kup-
nino vplača z izročitvijo lastniških certifikatov.

Ponudba mora obsegati:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem

razpisu, ki ga v imenu in za račun PID skle-
nejo pooblaščene družbe za upravljanje.

2. Odločbo Urada za varstvo konkuren-
ce o odobritvi sporazuma.

3. Izpolnjen obrazec za ponudbo - raz-
delilnik iz katerega mora biti razvidno koliko
delnic podjetja, sredstev oziroma kupnine
in po kakšni ceni kupuje posamezna PID. V
primeru nakupa poslovnega deleža se le ta
ne more razdeliti na več PID. PID, ki jih
upravlja ista DZU, morajo za delnice istega
podjetja ponuditi enako ceno (ne glede na
vrsto delnic oziroma deležev).

4. Ponudnik kupnino vplača z izročitvijo
lastniških certifikatov.

5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpisek
iz sodnega registra vendar le v primeru, da
PID še ni sodelovala na javnem razpisu oziro-
ma javnih dražbah Sklada RS za razvoj.

6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino
priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico vsa-
ke PID v celotni vrednosti njenega dela po-
nudbe.

7. Ponudnik mora ponudbi priložiti do-
kazilo o vplačilu zneska v višini 0,02% od
izklicne cene v skladu s 6. členom uredbe.
Navedeni znesek se nakaže na ŽR SRD št.
50105-627-7001.

8. Ponudba mora veljati najmanj 30. dni
po poteku končnega roka za predajo po-
nudbe.

Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki
(natisnjena ali natipkana) in na računalniški
disketi.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik ne

predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v
javnem razpisu ali če predloži ponudbo, ki
ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se
taka ponudba šteje za neveljavno.

Ponudba mora prispeti na naslov Slo-
venska razvojna družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, najkasneje do 14. 12. 1998
do 12. ure v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis št. 2/98, Ne odpiraj pred 14. 12.
1998 “.

Ponudbo bo ocenila posebna strokovna
komisija in ugotovila ali ustreza vsem kriteri-
jem iz tega razpisa in uredbe. Odpiranje v
roku prispele ponudbe bo dne 14. 12.
1998 ob 13. v prostorih Slovenske razvoj-
ne družbe, d.d. Dunajska 160. Ponudniki
so dolžni skleniti ustrezne kupoprodajne po-
godbe v roku 10. dni po prejemu obvestila
o sprejemu ponudbe.

SRD bo na podlagi izpolnjenih lastnin-
skih nakaznic, za celoten znesek iz ponud-
be, posredovala podatke centralni eviden-
ci, ki bo preknjižila certifikatni znesek iz cer-
tifikatnih računov pooblaščenih investicijskih
družb na certifikatni račun SRD.

V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodb, ima SRD pra-
vico, za poplačilo obveznosti iz dane ponud-
be, vnovčiti lastninske nakaznice v celoti.

V primeru nakupa delnic z oznako “F“ bo
PID s SRD podpisala pogodbo z odložnim
pogojem, SRD pa bo pozvala predkupnega
upravičenca, da v roku 45 dni od prejema
obvestila uveljavi predkupno pravico. V pri-
meru uveljavitve predkupne pravice, bo za
ta del SRD vrnila prejeto kupnino.

SRD na podlagi tega razpisa ni zavezana
skleniti pogodb o prodaji delnic s ponudniki.

Za morebitne dodatne informacije v zve-
zi s to objavo se lahko pooblaščene investi-
cijske družbe obrnejo na Slovensko razvoj-
no družbo, d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Ob-8367
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-0467 Mojca Kraševac, univ. dipl. inž.
arh.

A-0468 Taša Turk, univ. dipl. inž. arh.
A-0469 Miro Homšak, univ. dipl. inž. arh.
A-0470 Andrej Budja, univ. dipl. inž. arh.
A-0471 Igor Kraševac, univ. dipl. inž.

arh.
A-0472 Boris Briški, univ. dipl. inž. arh.
A-0473 Andrej - Aleš Zupanc, univ. dipl.

inž. arh.
A-0474 Božidar Marinič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0475 Martina Šubic, univ. dipl. inž.

arh.
A-0476 Marko Gomišček, univ. dipl. inž.

arh.
A-0477 Mag. Andrej Goljar, univ. dipl.

inž. arh.
A-0478 Cvetka Šulin, univ. dipl. inž. arh.
A-0479 Franc Erjavec, univ. dipl. inž. arh.

A-0480 Marija Ježovnik, univ. dipl. inž.
arh.

A-0481 Boštjan Pegan, univ. dipl. inž.
arh.

A-0482 Mirza Eminagić, univ. dipl. inž.
arh.

A-0483 Slavica Primožič, univ. dipl. inž.
arh.

A-0484 Darko - Jože Usenik, univ. dipl.
inž. arh.

A-0485 Stojan Kaučič, univ. dipl. inž.
arh.

A-0486 Iztok Rajšter, univ. dipl. inž. arh.
A-0487 Helena Štih, univ. dipl. inž. arh.
A-0488 Mojca Švigelj - Černigoj, univ.

dipl. inž. arh.
A-0490 Lidija Tomeljak, univ. dipl. inž.

arh.
A-0494 Aleksander Krašovec, univ. dipl.

inž. arh.
A-0496 Mladen Treppo, univ. dipl. inž.

arh.
A-0498 Aleksandra Dobrotinšek, univ.

dipl. inž. arh.
A-0500 Jožica Curk, univ. dipl. inž. arh.
A-0503 Leon Belušič, univ. dipl. inž. arh.
A-0506 Bogdan Spindler, univ. dipl. inž.

arh.
A-0507 Vojica - Marija Černe, univ. dipl.

inž. arh.
A-0508 Majda Gostinčar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0509 Željko Pupić, inž. arh.
A-0510 Peter Bošnjak, univ. dipl. inž.

arh.
A-0511 Nevenka Kodelja, univ. dipl. inž.

arh.
A-0512 Zoran Kreitmayer, univ. dipl. inž.

arh.
A-0513 Marija - Ana Goršič - Kukovič,

univ. dipl. inž. arh.
A-0514 Blaž Rožanc, univ. dipl. inž. arh.
A-0515 Ivo Lah, univ. dipl. inž. arh.
A-0516 Marjan - Matevž Cimolini, univ.

dipl. inž. arh.
A-0517 Fabjo Kaligarič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0518 Jagoda Bogunović, univ. dipl.

inž. arh.
A-0519 Marko Marijan Hočevar, univ.

dipl. inž. arh.
A-0520 Matjaž Pangerc, univ. dipl. inž.

arh.
A-0521 Slavko Bonetti, univ. dipl. inž.

arh.
A-0522 Rajko Grdina, univ. dipl. inž. arh.
A-0523 Ariana Furlan - Prijon, univ. dipl.

inž. arh.
A-0524 Srečko Kreitmayer, univ. dipl.

inž. arh.
A-0525 Meta Podobnikar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0526 Alojz Kač, univ. dipl. inž. arh.
A-0527 Erika Merše - Logar, univ. dipl.

inž. arh.
A-0528 Vojko Pavčič, univ. dipl. inž. arh.
A-0529 Tomaž Škerlep, univ. dipl. inž.

arh.
A-0530 Peter Cerkvenik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0531 Jožef Krisper, univ. dipl. inž. arh.
A-0532 Nataša Filipčić, univ. dipl. inž.

arh.
A-0533 Mihael Dešman, univ. dipl. inž.

arh.
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A-0534 Branko Cokan, univ. dipl. inž.
arh.

A-0535 Marko Korošec, univ. dipl. inž.
arh.

A-0536 Edvard Jalšovec, univ. dipl. inž.
arh.

A-0537 Andrej Lodrant, univ. dipl. inž.
arh.

A-0538 Verena Preželj - Štravs, univ.
dipl. inž. arh.

A-0539 Katarina Langus, univ. dipl. inž.
arh.

A-0540 Janez Brečko, univ. dipl. inž.
arh.

A-0541 Damjan Jensterle, univ. dipl. inž.
arh.

A-0542 Prof. FRANC ČIŽEK, univ. dipl.
inž. arh.

A-0543 Matej Šulc, univ. dipl. inž. arh.
A-0544 Matjaž Gril, univ. dipl. inž. arh.
A-0545 Gorazd Cibic, univ. dipl. inž. arh.
A-0546 Marjeta - Marija Šorn, univ. dipl.

inž. arh.
A-0547 Marta Kunaver, univ. dipl. inž.

arh.
A-0548 Matjaž Briški, univ. dipl. inž. arh.
A-0549 Andreja Gabrovec, univ. dipl. inž.

arh.
A-0550 Breda Krč, univ. dipl. inž. arh.
A-0551 Stanislav Štenta, univ. dipl. inž.

arh.
A-0552 Tomaž Breskvar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0553 Bojan Lesar, univ. dipl. inž. arh.
A-0554 Kristjana Košič - Šorn, univ. dipl.

inž. arh.
A-0555 Vladimir Goldinskij, univ. dipl.

inž. arh.
A-0556 Blaž Jereb, univ. dipl. inž. arh.
A-0557 Bogdan Černe, univ. dipl. inž.

arh.
A-0559 Dajana Markič - Bašin, univ. dipl.

inž. arh.
A-0560 Igor Šuštaršič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0561 Igor Merlin, univ. dipl. inž. arh.
A-0562 Darko Leskovar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0563 Aleksander Čeh, univ. dipl. inž.

arh.
A-0566 Peter Gladež, univ. dipl. inž.

arh.
A-0569 Mario Krsnik, univ. dipl. inž. arh.
A-0570 Boris Stančev, univ. dipl. inž.

arh.
A-0571 Jožef Fras, univ. dipl. inž. arh.
A-0572 Marjan Zupanc, univ. dipl. inž.

arh.
A-0589 Jože Motoh, univ. dipl. inž. arh.
A-0593 Zvonko Trbuha, univ. dipl. inž.

arh.
A-0598 Ivan Maurović, univ. dipl. inž.

arh.
A-0599 Ante-Goran Čala, univ. dipl. inž.

arh.
A-0601 Dr. Janez Kresal, univ. dipl. inž.

arh.
A-0609 Savo Fratnik, univ. dipl. inž. arh.
A-0612 Miloš Anton Bonča, univ. dipl.

inž. arh.
A-0614 David Ševerkar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0620 Gregor Klančnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0623 Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.

A-0624 Branko Pahulje, univ. dipl. inž.
arh.

A-0628 Gregor Velepec, univ. dipl. inž.
arh.

A-0632 Breda Barbara Drofenik, univ.
dipl. inž. arh.

A-0634 Martina - Helena Vizovišek -
Gašperič, univ. dipl. inž. arh.

A-0638 Silva Strassberger, univ. dipl.
inž. arh.

A-0639 Aleš Šuligoj, univ. dipl. inž. arh.
A-0654 Marjan Ocvirk, univ. dipl. inž.

arh.
A-0656 Bogdan Ogorevc, univ. dipl. inž.

arh.
A-0660 Ivan Kranjc, univ. dipl. inž. arh.
A-0662 Janislava Kovač, univ. dipl. inž.

arh.
A-0664 Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.
A-0666 Slobodan Milanković, univ. dipl.

inž. arh.
A-0668 Rozalija Dobnik - Komac, univ.

dipl. inž. arh.
A-0669 Izidor Simčič, univ. dipl. inž. arh.
A-0672 Iztok Rus, univ. dipl. inž. arh.
A-0673 Herbert Končan, univ. dipl. inž.

arh.
A-0674 Lidija Kavran-Štrbac, univ. dipl.

inž. arh.
A-0680 Dr. Vladimir Brezar, univ. dipl.

inž. arh.
A-0681 Elizabeta Fleišer, univ. dipl. inž.

arh.
A-0683 Primož Senčar, univ. dipl. inž.

geod. komun.
A-0684 Monika Fink-Serša, univ. dipl.

inž. arh.
A-0686 Vladimir Tominc, univ. dipl. inž.

arh.
A-0688 Matjaž Garzarolli, univ. dipl. inž.

arh.
A-0690 Evgen Čargo, univ. dipl. inž. arh.
A-0691 Nina Janković, univ. dipl. inž.

arh.
A-0693 Tatjana Šeško Zinauer, univ.

dipl. inž. arh.
A-0697 Prof. Dr. NIKO SELIŠKAR, univ.

dipl. inž. arh.
A-0698 Gregor Bergant, univ. dipl. inž.

arh.
A-0699 Vladimir Koritnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0703 Edvard Mandić, univ. dipl. inž.

arh.
A-0706 Franc Vehovar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0707 Rozalija Lužnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0708 Marko Potisek, univ. dipl. inž.

arh.
A-0709 Fedja Klavora, univ. dipl. inž.

arh.
A-0710 Smiljan Pavišič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0711 Andrej Ravnikar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0712 Aleksander Grebenšek, univ.

dipl. inž. arh.
A-0713 Goran Đuričić, univ. dipl. inž.

arh.
A-0714 Zdenko Hlavaty, univ. dipl. inž.

arh.
A-0715 Gorazd Uršič, univ. dipl. inž. arh.
A-0716 Mojca Breganski, univ. dipl. inž.

arh.

A-0717 Vito Lužar, univ. dipl. inž. arh.
A-0725 Peter Pahor, univ. dipl. inž. arh.
A-0727 Janez Šubic, univ. dipl. inž. arh.
A-0728 Nikolaj Ahačič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0730 Ira Zorko, univ. dipl. inž. arh.
A-0731 Vera Rejc, univ. dipl. inž. arh.
A-0732 Radovan Perinčič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0733 Judita Šeruga, univ. dipl. inž.

arh.
A-0734 Vojteh Ravnikar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0735 Robert Potokar, univ. dipl. inž.

arh.
G-0631 Marija Toplak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0632 Tomislav Dolar, inž. gradb.
G-0633 Janez Toplak, inž. gradb.
G-0634 Gabrijela Bombek, inž. gradb.
G-0635 Ivan Vukina, inž. gradb.
G-0636 Jurij Tonin, univ. dipl. inž. gradb.
G-0637 Jože Vrečko, inž. gradb.
G-0638 Vanja Tonin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0639 Franc Vizjak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0640 Duško Valič, inž. gradb.
G-0641 Valdi Černe, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0642 Janez Vodlan, inž. gradb.
G-0643 Danilo Senič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0644 Rok Fazarinc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0645 Jože Vengust, inž. gradb.
G-0646 Mag. Tomaž Velkovrh, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0647 Branko Uršič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0648 Uroš Cerar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0649 Alojz Vedlin, inž. gradb.
G-0650 Mirko Veronek, inž. gradb.
G-0651 Helena Colja, inž. gradb.
G-0652 Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0653 Tibor Čarni, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0654 Jurij Čepon, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0655 Olga Vanček, inž. gradb.
G-0656 Mag. Marjan Čerin, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0657 Emilija Uršič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0658 Darko Burja, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0659 Mojmir Boh, inž. gradb.
G-0660 Mag. Andrej Vihtelič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0661 Marko Vihar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0662 Antun Daljavec, inž. gradb.
G-0663 Franc Turnšek, inž. gradb.
G-0664 Tugomir Vidic, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0665 Borut Verhovčak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0666 Davorin Ružič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0667 Danica Vnučec, inž. gradb.
G-0668 Oto Tušar, inž. gradb.
G-0669 Igor Bužinel, univ. dipl. inž.

gradb.
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G-0670 Greta Grabar, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0671 Danijel Veselič, inž. gradb.
G-0672 Dean Umer, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0673 Irma - Marta Cer - Blejec, inž.

gradb.
G-0674 Janez Brunčič, inž. gradb.
G-0675 Igor Štuhec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0676 Roman Anzeljc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0677 Bogomir Eržen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0678 Drago Štrafela, inž. gradb.
G-0679 Zoran Štrancar, inž. gradb.
G-0680 Angelo Žigon, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0681 Danijel Arčan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0682 Vladimir Durcik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0683 Drago Dolenc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0684 Darko Esih, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0685 Mag. Vojko Bibič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0686 Igor Aupič, univ. dipl. inž. gradb.
G-0687 Marija Ažman, inž. gradb.
G-0688 Mitja Žagar, inž. gradb.
G-0689 Kristina Bajec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0690 Diana Zupanc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0691 Dušan Štucin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0692 Igor Žugič, univ. dipl. inž. gradb.
G-0693 Mladen Ajdič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0694 Branko Šrok, inž. gradb.
G-0695 Sabina Fašmon - Muznik, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0696 Jelenko Ačanski, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0697 Julija Žveplan - Dolar, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0698 Marjan Žveplan, inž. gradb.
G-0699 Nevija Žitko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0700 Matjaž Štefotič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0701 Robert Štern, inž. gradb.
G-0702 Aleksander Faith, inž. gradb.
G-0703 Franc Žugel, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0704 Tomislav Žnidaršič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0705 Stanislav Žnidaršič, inž. gradb.
G-0706 Janez Esih, inž. gradb.
G-0707 Alenka Žnidarič - Stresen, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0708 Dragan Đorđević, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0709 Vukašin Ačanski, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0710 Aleksander Bezjak, inž. gradb.
G-0711 Vilko Šuligoj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0712 Dušan Zgonik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0713 Jože Drobež, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0714 Mag. Lilian Battelino, univ. dipl.

inž. gradb.

G-0715 Marko Završki, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0716 Vito Bartolič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0717 Stanislav Beguš, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0718 Brigita Žiberna, inž. gradb.
G-0719 Marjan Berčnik, inž. gradb.
G-0720 Jone Tajnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0721 Jurij Zorko, univ. dipl. inž. gradb.
G-0722 Vladimir Švab, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0723 Peter - Pavel Zorman, inž. gradb.
G-0724 Mag. Alenka Temeljotov - Salaj,

univ. dipl. inž. gradb.
G-0725 Milan Bartol, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0726 Borut Skubic, inž. gradb.
G-0727 Nataša Šušteršič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0728 Nataša Đukič-Vasić, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0729 Borut Šušteršič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0730 Vidosava Šumić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0731 Slavko Zalar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0732 Mag. Janez Frelih, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0734 Jadran Šarkanj, inž. gradb.
G-0735 Rajko Tement, inž. gradb.
G-0736 Marko Cvahte, inž. gradb.
G-0737 Milovan Tijanić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0738 Dean Peršon, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0739 Miran Tekavec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0740 Katarina Eržen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0741 Mag. Stanislav Tominc, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0742 Stane Trebižan, inž. gradb.
G-0743 Silvester Kosec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0744 Bojana Pirman, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0745 Metka Pavčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0746 Čedomir Čizmić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0747 Tomaž Košič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0748 Marjan Ortar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0749 Branko Batistič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0750 Boris Čepin, inž. gradb.
G-0751 Srečko Konobelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0752 Boštjan Butara, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0753 Mag. Barbara Škraba, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0754 Janez Preskar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0755 Ervin Presiček, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0756 Franc Prelec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0757 Maksimiljan Bevk, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0758 Martin Šoberl, inž. gradb.

G-0759 Tibor Praprotnik, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0760 Boris Tekavec, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0761 Slavko Žličar, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0762 Marko Jecelj, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0763 Bojan Cerkovnik, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0764 Aleš Cesar, univ. dipl. inž. gradb.
G-0765 Jožica Cezar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0766 Janez Gorenc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0767 Branko Koprčina, inž. gradb.
G-0768 Aleš Berkopec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0769 Damijan Štolfa, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0770 Aleksander Pirš, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0771 Boris Oberžan, inž. gradb.
G-0772 Andreja Agrež - Peček, inž.

gradb.
G-0773 Mihael Avanzo, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0774 Gregor Ficko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0775 Milan Ferjan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0776 Miran Marussig, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0777 Matjaž Martinčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0778 Zdenko Vranješ, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0779 Miro Vrbek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0780 Janez Kregar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0781 Anton Marinko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0782 Boris Fakin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0783 Matej Marc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0784 Stane Zupan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0785 Andrej Krupenko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0786 Marko Dražumerič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0787 Bojan zakonjšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0789 Polonca Fazarinc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0790 Ivan Lunar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0791 Jasna Završki, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0792 Marko Lukač, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0793 Rade Zeljković, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0794 Bogdan Vrezner, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0795 Stanko Hribar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0796 Monika Pulko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0797 Robert Oblak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0798 Marko Žitnik, univ. dipl. inž.

gradb.
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G-0799 Tomislav Vajda, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0800 Saša Kovačič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0801 Franc Žagar, inž. gradb.
G-0802 Jurij Naglič, inž. gradb.
G-0803 Evgen Mugerli, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0804 Andrej Vovk, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0805 Ivan Logonder, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0806 Mag. Dušan Ogrizek, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0807 Zlatibor Krajnčič, inž. gradb.
G-0808 Dušan Mlinar, inž. gradb.
G-0809 Miloš Dernovšek, inž. gradb.
G-0810 Branka Dervarič, inž. gradb.
G-0811 Karmen Dešman, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0812 Marija Virant, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0813 Mag. Maja Mikluš - Moran, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0814 Drago Vitez, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0815 Vladimir Horvat, inž. gradb.
G-0816 Srečko Veselič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0817 Andrej Šeško, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0818 Branko Suzić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0819 Franc Bobnar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0820 Franci Steklasa, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0821 Stane Klanjšek, inž. gradb.
G-0822 Dragutin Stankovski, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0823 Jožef - Aljoša Brus, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0824 Branko Lebeničnik, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0825 Vid Sulič, univ. dipl. inž. gradb.
G-0826 Jožica Kmetec, inž. gradb.
G-0827 Davorin Sovdat, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0828 Peter Šavnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0829 Matjaž Kalšek, inž. gradb.
G-0830 Anton Brodnjak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0831 Roman Snoj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0832 Rudolf Kobal, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0833 Bojan Gams, inž. gradb.
G-0834 Bojan Kalan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0835 Željko Siročić, inž. gradb.
G-0836 Pavel Saje, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0837 Vinko Debelak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0838 Marjan Gerič, inž. gradb.
G-0839 Jože - Matevž Zajc, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0840 Anton Aškerc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0841 France Mohorič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0842 Miran Mozetič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0843 Marija Milanov, inž. gradb.

G-0844 Iztok Tonejec, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0845 Gorazd Mravlja, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0846 Jožef Juvančič, inž. gradb.
G-0847 Robert Herzog, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0848 Bojan Mlinar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0849 Zdenko Furlan, inž. gradb.
G-0850 Stanislav Remic, inž. gradb.
G-0851 Andreas Kos, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0852 Zdenka Kos, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0853 Momčilo Odović, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0854 Rude Brinšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0855 Miroslav Temnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0856 Ivan Kosi, univ. dipl. inž. gradb.
G-0857 Branko Žiberna, inž. gradb.
G-0858 Nevenka Rihtarič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0859 Dušan Remic, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0860 Mihael - Esperij Babič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0861 Antonija Rijavec - Pečanac, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0862 Stanislav Rogina, inž. gradb.
G-0863 Sašo Anžur, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0864 Egon Kosak, inž. gradb.
G-0865 Mitja Leban, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0866 Roman Kramer, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0867 Jadran Bajec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0868 Dejan Makarovič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0869 Andrej Kunc, inž. gradb.
G-0870 Alenka Jež, univ. dipl. inž. gradb.
G-0871 Ferdo Veingerl, inž. gradb.
G-0872 Miroslav Senekovič, inž. gradb.
G-0873 Zdeslav Jamšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0874 Mag. Andrej Kryžanowski, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0875 Andrej Luci, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0876 Samo Lubej, inž. gradb.
G-0877 Zvonko Jerkič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0878 Borut Lovšin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0879 Biljana Vojnović, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0880 Dušan Vogrin, inž. gradb.
G-0881 Janez Jereb, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0882 Gorazd Benkovič, inž. gradb.
G-0883 Igor Uršič, univ. dipl. inž. gradb.
G-0884 Majda Mesner, inž. gradb.
G-0885 Klavdij Zorč, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0886 Jožef Mencigar, inž. gradb.
G-0887 Aleksander Turšič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0888 Anton Kravos, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0889 Branko Bitenc, univ. dipl. inž.

gradb.

G-0890 Jože Kumer, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0891 Zvonko Sajevic, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0892 Vili Mesner, inž. gradb.
G-0893 Dušan Ježovnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0894 Jože Cirman, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0895 Uroš Sanda, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0896 Nada Vamberger, inž. gradb.
G-0897 Bojan Bajec, inž. gradb.
G-0898 Mira Jež, univ. dipl. inž. gradb.
G-0899 Mag. Milica Bertoncelj, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0900 Bojan Saje, univ. dipl. inž. gradb.
G-0901 Robert Peternelj , univ. dipl. inž.

gradb.
G-0902 Stanislav Perčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0903 Bojan Žele, univ. dipl. inž. gradb.
G-0904 Janko Akerman, inž. gradb.
G-0905 Srečko Škerget, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0906 Boštjan. Zver, inž. gradb.
G-0907 Gregor Jaklič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0908 Bogomir Amon, inž. gradb.
G-0909 Stanislav Rajtmajer, inž. gradb.
G-0910 Boris Ferjančič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0911 Igor Petek, univ. dipl. inž. gradb.
G-0912 Dora Strdin, inž. gradb.
G-0913 Armando - Radomir Hreščak,

univ. dipl. inž. gradb.
G-0914 Anton Fartek, inž. gradb.
G-0915 Rudi Peric, univ. dipl. inž. gradb.
G-0916 Alojz Zorko, inž. gradb.
G-0917 Marjana Pergar, inž. gradb.
G-0918 Andrej Zucchiati, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0919 Janez Klugler, inž. gradb.
G-0920 Branislav Panič, inž. gradb.
G-0921 Anton Preskar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0922 Tomaž Klančnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0923 Alojz Hozjan, inž. gradb.
G-0924 Marjan Držanič, inž. gradb.
G-0925 Bojan Papler, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0926 Nikola Klarič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0927 Andrej Jerala, inž. gradb.
G-0928 Mirko Šabjan, inž. gradb.
G-0929 Vojteh Anderluh, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0930 Miran Podobnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0931 Jakob Pungeršek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0932 Dušanka Podbevšek, inž.

gradb.
G-0933 Gabrijel Humar, inž. gradb.
G-0934 Doc. Dr. ROKO ŽARNIĆ, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0935 Andrej Škabar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0936 Miran Igerc, inž. gradb.
G-0937 Marjan Stele, inž. gradb.
G-0938 Tanja Rojnik, inž. gradb.
G-0939 Anka Medved, inž. gradb.
G-0940 Boris Prešern, univ. dipl. inž.

gradb.
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G-0941 Alan Sodnik, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0942 Nataša Barač, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0943 Manica Škrabl, inž. gradb.
G-0944 Igor Fabjan, inž. gradb.
G-0945 Uroš Rigler, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0946 Mirko Zule, univ. dipl. inž. gradb.
G-0947 Jurij Repovž, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0948 Ivan Ipša, univ. dipl. inž. gradb.
G-0949 Vinko Jazbec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0950 Mirko Penko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0951 Stanislav Zorec, inž. gradb.
G-0952 Irena Awianowicz - Šrot, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0953 Branko Štrekelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0954 Vida Šterk, univ. dipl. inž. gradb.
G-0955 Pavel Šuštar, inž. gradb.
G-0956 Peter Kosi, univ. dipl. inž. gradb.
G-0957 Vojko Terčon, inž. gradb.
G-0958 Matjaž Žaberl, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0959 Bojan Šenet, inž. gradb.
G-0960 Anton Ferlinc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0961 Božidar Kostić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0962 Zdenko Kopriva, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0963 Boris Ignjatović, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0964 Dušan Arko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0965 Drago Železnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0966 Miran Pezdirc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0967 Vida Pipenbaher, inž. gradb.
G-0968 Bogomir - Ivan Uršej, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0969 Mitja Birsa, univ. dipl. inž. gradb.
G-0970 Milka Leskošek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0971 Jana - Marija Vesel, univ. dipl.

inž. gradb.
G-0972 Iztok Berčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0973 Darjo Bratoš, inž. gradb.
G-0974 Darko Perše, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0975 Jože Bricelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0976 Alojz Kepic, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0977 Mihael Britvič, inž. gradb.
G-0978 Bojan Kenda, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0979 Slavko Vamberger, inž. gradb.
G-0980 Rajko Pukl, univ. dipl. inž. gradb.
G-0981 Ognjen - Pavel Bavdek, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0982 Marko Uvera, inž. gradb.
G-0983 Slavko Bunderla, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0984 Igor Čok, univ. dipl. inž. gradb.
G-0985 Branko Tratar, inž. gradb.
G-0986 Mihael Rejc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0987 Andreja Kovačič, univ. dipl. inž.

gradb.

G-0988 Željko Babič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0989 Bojana Rebolj - Korsič, univ.
dipl. inž. gradb.

G-0990 Stanislav Rebolj, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0991 Matjaž Karlovšek, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0992 Nikolaj Omersa, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0993 Vlado Vidmar, inž. gradb.
G-0994 Peter Orehar, inž. gradb.
G-0995 Janez Turnšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0996 Matjaž Kapitler, inž. gradb.
G-0997 Srečko Balič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0998 Miroslav Oštir, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0999 Borut Kocjančič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1000 Janez Bricelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1001 Božidar Limpel, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1002 Gorazd Slamič, inž. gradb.
G-1003 Marjan Banič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1004 Janez Berčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1005 Mitja Koren, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1006 Boris Kovačič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1007 Tomaž Kurent, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1008 Jože Ločnikar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1009 Venčeslav Lang, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1010 Janez Malerič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1011 Karel Močilnikar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1012 Jurij Prosen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1013 Harun Hozo, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1014 Radovan Kotnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1015 Marjan Šramel, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1016 Anton Rigler, inž. gradb.
G-1017 Primož Turšič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1018 Borut Willenpart, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1019 Ljubomir Keserović, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1020 Stane Černe, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1021 Franek Hlebec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1022 Živko Kajdiž, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1023 Rajko Casagrande, inž. gradb.
G-1024 Ivan Sečkar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1025 Miklavž Hvastija, inž. gradb.
G-1026 Josip Pajnić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1027 Danilo Muhič, inž. gradb.
G-1028 Zvonko Likar, univ. dipl. inž.

gradb.

G-1029 Rihard Cerk, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1030 Adolf Rabič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1031 Joško Misson, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1032 Danijela Fišer - Šlamberger, inž.
gradb.

G-1033 Alenka Andrejašič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1034 Veljko Flis, univ. dipl. inž. gradb.
G-1035 Sergej Gala, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1036 Andrej Lukač, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1037 Matija Kunst, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1038 Darko Žohar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1039 Marjan Sosič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1040 Peter Gorjanc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1041 Zdravko - Valentin Noč, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1042 Marija Alujevič, inž. gradb.
G-1043 Anton Gradišnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1044 Ivan Veble, inž. gradb.
G-1045 Valter Flajs, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1046 Nikolaj Pižmoht, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1047 Branko Mudrinić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1048 Matjaž Mrvar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1049 Slovenko Henigman, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1050 Miljan Senčar, inž. gradb.
G-1051 Jožef Herga, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1052 Boštjan Gaberšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1053 Feliks Podgoršek, inž. gradb.
G-1054 Mitja Erjavec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1055 Miroslav Pečar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1056 Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1057 Dušan - Stojan Dolgan, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1058 Marjan Slana, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1059 Tanja Mahne, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1060 Janez Blatnik, inž. gradb.
G-1061 Stanislava Cimerman, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1062 Zoran Gale, inž. gradb.
G-1063 Franci Jeraj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1064 Janez Košir, inž. gradb.
G-1065 Robert Kuzman, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1066 Jože Meglen, inž. gradb.
G-1067 Mirjam Pavšek, inž. gradb.
G-1068 Zlatko Murko, inž. gradb.
G-1069 Viljem Govekar, inž. gradb.
G-1070 Marjan Milić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1071 Radivoj Ostrouška, inž. gradb.
G-1072 Bogdan Kustor, inž. gradb.
G-1074 Stanko Makovec, inž. gradb.



Stran 7406 / Št. 80 / 27. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

G-1075 Mag. Stojadin Mladenović, univ.
dipl. inž. gradb.

G-1076 Anton Kolarič, inž. gradb.
G-1077 Željko Blažeka, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1078 Marjan Novak, inž. gradb.
G-1079 Bojan Ježovnik, inž. gradb.
G-1080 Miroslav Benčina, inž. gradb.
G-1081 Bojan Pavlinič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1082 Zlatka Pavlinič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1083 Veselko - Grozdan Ojo, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1084 Milan Končan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1085 Zlatko Babič, inž. gradb.
G-1086 Dušan Rajh, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1087 Daniel Halas, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1088 Vitomir Protič, inž. gradb.
G-1089 Boštjan Gril, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1090 Marta Malus, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1091 Jože Poglajen, inž. gradb.
G-1092 Rajko Žigante, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1093 Alida Rejec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1094 Mihaela Agrež, inž. gradb.
G-1095 Miran Komel, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1096 Peter Blažej, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1097 Jože Zupan, inž. gradb.
G-1098 Marjan Skube, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1099 Alojz Šarman, inž. gradb.
G-1100 Milan Pantar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1101 Andrej Sever, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1102 Franc Pušavec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1103 Viktor Mernik, inž. gradb.
G-1104 Igor Primožič, inž. gradb.
G-1105 Jože Grah, inž. gradb.
G-1106 Branko Stupan, inž. gradb.
G-1107 Janez Štupnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1108 Eva Jaki, inž. gradb.
G-1109 Stanislav Jecelj, inž. gradb.
G-1110 Zdenka Šubic, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1111 Majda Frangež, inž. gradb.
G-1112 Aleš Parcer, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1113 Janko Toškan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1114 Tomaž Tušar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1115 Igor Čuš, inž. gradb.
G-1116 Nikola Lešić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1117 Sulejman Kumalić, inž. gradb.
G-1118 Andrej Žvan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1119 Peter Levstek, inž. gradb.
G-1120 Miha Lokar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1121 Marjan Korošec, inž. gradb.
G-1122 Janez Budja, inž. gradb.

G-1123 Edmond Mahnič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1124 Katica Abramović - Balažić, inž.
gradb.

G-1125 Magdalena Kramberger, univ.
dipl. inž. gradb.

G-1126 Alenka Cajnkar, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1127 Oton Regent, inž. gradb.
G-1128 Leon Grošelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1129 Bojan Hren, inž. gradb.
G-1130 Mag. Marko Verčnik, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1131 Gorazd Šmid, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1132 Božo Škabar, inž. gradb.
G-1133 Jožef Zidar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1134 Mojca Radakovič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1135 Milan Mlinarič, inž. gradb.
G-1136 Ivan Toman, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1137 Lido Gržinič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1138 Jadran Posinković, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1139 Samo Černelč, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1140 Matija Bergoč, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1142 Tone Baron, inž. gradb.
G-1143 Franc Skok, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1144 Sašo Mihelčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1145 Ljubo Žnidar, inž. gradb.
G-1146 Zdravko Zver, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1147 Majda Strniša, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1148 Ivan Malnar, inž. gradb.
G-1149 Boštjan Resman, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1150 Binej Bevcl, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1151 Marjan Vengust, inž. gradb.
G-1152 Tomaž Umek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1153 Jarir Rashid - Abdelfattah, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1154 Štefan Gorinšek, inž. gradb.
G-1155 Boris Peroša, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1156 Alfred Klobasa, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1157 Vojko Stermecki, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1158 Tomaž Diaci, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1159 Ervin Zandomeni, inž. gradb.
G-1160 Jože Podergajs, inž. gradb.
G-1161 Davorin Čmak, inž. gradb.
G-1162 Bogdan Kočevar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1163 Franc Kovačič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1164 Bruno Bensa, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1165 Marko Žehelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1166 Silvan Cek, univ. dipl. inž. gradb.
G-1168 Gorazd Ranzinger, univ. dipl. inž.

gradb.

G-1170 Vera Ošaben - Miklavčič, inž.
gradb.

G-1171 Mitja Stritih, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1175 Mitja Prinčič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1177 Mag. Jože Žilih, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1178 Zoran Pišorn, inž. gradb.
G-1179 Janez Nučič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1180 Jože Urankar, inž. gradb.
G-1183 Nevenka Špindler, inž. gradb.
G-1184 Elizabeta Peklaj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1195 Jože Milič, inž. gradb.
G-1197 Ivan Stanjko, inž. gradb.
G-1199 Božena Bencik - Aničić, inž.

gradb.
G-1200 Tito Kukovičić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1201 Mirko Sušnik, inž. gradb.
G-1202 Tadej Markič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1204 Brigita Lambizer, inž. gradb.
G-1206 Pavla Majcen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1207 Metod Di Batista, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1208 Bojan Ficko, inž. gradb.
G-1212 Dušan Drstvenšek, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1213 Bojan Zadel, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1215 Milan Perko, inž. gradb.
G-1216 Doc. Dr. JELENA VOJVODIĆ -

TUMA, univ. dipl. inž. gradb.
G-1217 Ilija Ćurić, inž. gradb.
G-1218 Jože Maver, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1219 Andrej Kamenšek, inž. gradb.
G-1220 Romana Lukan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1222 Anton Kosmačin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1223 Mitja Prijatelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1224 Matjaž Smrajc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1225 Franc Vidic, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1226 Živko Franko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1227 Stanislav Bucik, univ. dipl. inž.

geod. komun.
G-1228 Bojan Jeločnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1229 Anton Kunst, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1230 Igor Fujs, univ. dipl. inž. gradb.
G-1231 Danijela Bukavec, inž. gradb.
G-1232 Matjaž Čerček, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1233 Mitja Pangeršič , univ. dipl. inž.

gradb.
G-1234 Martin Malenšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1235 Franc Pogačar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1236 Vladimir Vidič, inž. gradb.
G-1238 Aleksander Merc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1239 Peter-Jože Herakovič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1240 Andrej Skodlar, inž. gradb.
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G-1241 Zlatko Gabrijelčič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1242 Vladimir Podvršnik, inž. gradb.
G-1243 Samo Kovačič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1244 Teodor Leš, inž. gradb.
G-1245 Alojzija Kolšek, inž. gradb.
G-1246 Igor Taučar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1247 Alojz Cvikl, univ. dipl. inž. gradb.
G-1248 Borut Butinar, inž. gradb.
G-1249 Marija Korez, inž. gradb.
G-1250 Veronika Firm, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1251 Miljenko Hočuršćak, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1252 Jožef Harej, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1253 Marija Potočnik - Lodrant, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1254 Rudolf Sulič, inž. gradb.
G-1255 Breda Turnšek, inž. gradb.
G-1256 Aleš Bolko, inž. gradb.
G-1257 Darinka Ignjatović, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1258 Prof. Dr. DARKO BEG, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1259 Vinko Ivas, inž. gradb.
G-1260 Ivan Vinčec, inž. gradb.
G-1261 Borut Roškar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1262 Olga Zadravec - Klemenčič, inž.

gradb.
G-1263 Stanislav Omahna, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1264 Silvana Batič, inž. gradb.
G-1265 Dragoslav Janković, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1266 Jurček Kristovič, inž. gradb.
G-1269 Marjan Kolarič, inž. gradb.
G-1270 Mateja Kvas - Pernovšek, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1271 Jože Filipčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1272 Ivan Devjak, inž. gradb.
G-1273 Tomislav Pirling, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1274 Uroš Ogrin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1275 Borut Pirnat, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1276 Mirko Hojnik, inž. gradb.
G-1277 Milan Rejec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1278 Mihael Kežman, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1279 Bojan Fičur, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1280 Daniela Dvornik - Perhavec,

univ. dipl. inž. gradb.
G-1281 Ivan Avguštin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1282 Ivica Majkić, inž. gradb.
G-1283 Ladislav Kotnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1284 Frančiška Kostić, inž. gradb.
G-1285 Miroslav Zorko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1286 Regina Kukovič, inž. gradb.
G-1287 Niko Antončič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1288 Tomislav Oblak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1289 Ante Marković, univ. dipl. inž.

gradb.

G-1290 Goran Šalamon, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1291 Milan Šetina, inž. gradb.
G-1292 Milan Neffat, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1293 Aleš Plestenjak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1303 Matjaž Sepin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1307 Olivera Milačić, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1308 Mirko Jarc, inž. gradb.
G-1309 Igor Podobnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1310 Roman Zadravec, inž. gradb.
G-1312 Mladen Andrić, inž. gradb.
G-1316 Branko Dolenc, inž. gradb.
G-1319 Mirko Bizjak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1320 Mag. Zdenko Zorič, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1322 Miran Toplak, inž. gradb.
G-1325 Jožef Karner, inž. gradb.
G-1326 Milan Frank, inž. gradb.
G-1336 Alenka Može, inž. gradb.
G-1338 Vesna Konečnik, inž. gradb.
G-1344 Albin Kukanja, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1351 Samuel Gubenšek, inž. gradb.
G-1354 Tatjana Miklič, inž. gradb.
G-1355 Mirko Koren, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1358 Vladimir Briški, inž. gradb.
G-1359 Vesna Muzlović, inž. gradb.
G-1364 Anton Maruša, inž. gradb.
G-1366 Jožef Murko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1367 Edo Wallner, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1370 Ladislava Halas, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1372 Blaž Hrastnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1373 Beno Muhič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1374 Vladimir Bavdaž, inž. gradb.
G-1377 Stanislav Dokl, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1387 Štefan Tasič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1388 Silvester Jesih, univ. dipl. inž.

geod.
G-1389 Darko Hrovat, inž. gradb.
G-1391 Marjan Salobir, inž. gradb.
G-1395 Ernest Zorman, inž. gradb.
G-1397 Franc Žavrlan, inž. gradb.
G-1399 Andrej Battelino, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1404 Anton Globokar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1408 Igor Jereb, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1410 Marija Renčelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1411 Miran Abram, inž. gradb.
G-1412 Vanja Koršič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1414 Beno Srebre, inž. gradb.
G-1415 Anton Bradač, inž. gradb.
G-1417 Ivan Pavlić, inž. gradb.
G-1418 Lidija Hanc, inž. gradb.
G-1419 Diana Fonda, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1425 Alojzij Erčulj, univ. dipl. inž.

gradb.

G-1426 Bojan Lojk, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1431 Mirko Berljak, inž. gradb.
G-1433 Vinko Brezar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1434 Vojteh Koblar, inž. gradb.
G-1439 Karmen Pines, inž. gradb.
G-1443 Janez Žura, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1444 Marjana Likar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1446 Dr. Jožef Panjan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1449 Dr. JANKO LOGAR, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1450 Ivan Poklar, inž. geod. komun.
G-1452 Igor Birsa, inž. gradb.
G-1453 Mag. Ana-Marija Gaberc, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1457 Prof. Dr. MITJA BRILLY, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1460 Dr. BOJAN MAJES, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1463 Alojz Garantini, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1465 Zora Ratkov, inž. gradb.
G-1468 Matjaž Sotenšek, inž. gradb.
G-1470 Matjaž Saviozzi, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1475 Dr. FRANC SAJE, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1476 Jože Mikolj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1484 Bojan Kirbiš, inž. gradb.
G-1487 Mag. Boštjan Pulko, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1488 Uroš Ferjan, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1490 Damijan Vodnjov, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1498 Aleksandar Milojević, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1499 Mojca Hočevar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1500 Aleš-Mihael Hodnik, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1501 Štefan Strojnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1502 Branko Kidrič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1503 Jožef Gabrijelčič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1504 Anton Graberski, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1505 Vladimir Primažić, inž. gradb.
G-1506 Martin Klemenčič, inž. gradb.
G-1507 Pavel Knez, univ. dipl. inž. geod.
G-1508 Kazimiera Teresa Lulik, univ.

dipl. inž. gradb.
G-1509 Dr. ANDREJ ŠIRCA, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1510 Igor Medveš, univ. dipl. inž.

geod. komun.
G-1511 Miroslav Joska, inž. gradb.
G-1512 Ivan Ferlic, inž. gradb.
G-1513 Boris Fras, inž. gradb.
G-1514 Branko Kacjan, inž. gradb.
G-1515 Drago Karlovčec, inž. gradb.
G-1516 Andrej Marinič, inž. gradb.
G-1517 Bojan Orgl, inž. gradb.
G-1518 Franc Šušteršič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1519 Irena Uršič, univ. dipl. inž. gradb.
G-1520 Martin Vrabec, univ. dipl. inž.

gradb.
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G-1521 Darko Anzeljc, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1522 Mag. Lidija Globevnik, univ. dipl.
inž. gradb.

G-1523 Miran Lenaršič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1524 Milorad Knežević, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1528 Marija Lipovšek, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1529 Vojko Kruljc, univ. dipl. inž.
gradb.

G-1530 Ludvik Perme, inž. gradb.
G-1531 Ivan Žigon, univ. dipl. inž. gradb.
G-1532 Zorislava Cimperman, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1534 Viljan Tončič, inž. gradb.
G-1537 Radoš Lipanje, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1538 Jože Kerin, univ. dipl. inž. gradb.
G-1539 Radovan Cink, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1542 Andrej Klančnik, inž. gradb.
G-1546 Jamal Jibrin, univ. dipl. inž.

gradb.
S-0474 Tomislav Makovec, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0475 Marjan Žnidarčič, inž. lad. strojn.
S-0476 Ivo Jeras, univ. dipl. inž. strojn.
S-0477 Milan Jazbec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0478 Bojan Mehle, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0479 Bogdan Filipovič, inž. strojn.
S-0480 Damijan Mikuletič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0481 Asim Herceg, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0482 Lojze Hafner, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0483 Pavel Grešak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0484 Janez Ogrinc, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0485 Primož Goslar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0486 Alojz Gornik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0487 Marjan Golja, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0488 Drago Zupan, inž. strojn.
S-0489 Jurij Fašalek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0490 Božidar Janežič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0491 Saša - Aljoša Čič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0492 Emad Mirah, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0493 Aleš Pepel, univ. dipl. inž. strojn.
S-0495 Marjan Gerdej, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0496 Peter Triller, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0497 Igor Štandeker, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0498 Zlatko Urih, univ. dipl. inž. strojn.
S-0499 Peter Komel, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0500 Angelo Brščič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0501 Marko Agostini, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0502 Franc Kamenšek, univ. dipl. inž.

strojn.

S-0503 Darinka Potočnik, inž. strojn.
S-0504 Stojan Žerjal, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0505 Pavel Rek, univ. dipl. inž. strojn.
S-0506 Otokar Pavlin, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0507 Alojz Klobasa, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0508 Sandi Ritlop, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0509 Marjan Habjan, inž. strojn.
S-0510 Boris Rožič, inž. strojn.
S-0511 Janez Razpotnik, inž. strojn.
S-0512 Jožef Munih, inž. strojn.
S-0513 Marko Jecelj, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0514 Igor Legat, univ. dipl. inž. strojn.
S-0515 Aleš Skušek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0516 Darko Dolžan, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0517 Božidar Pantar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0518 Janez Oštir, inž. strojn.
S-0519 Marko Bregar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0520 Stanko Uršič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0521 Pavel Kodrič, inž. strojn.
S-0522 Vinko Pečnik, inž. strojn.
S-0523 Roman Brence, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0524 Janko Merc, inž. strojn.
S-0525 Alojz Peinkiher, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0526 Goran Brkič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0527 Vladimir Vastl, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0528 Štefan Šipič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0529 Jožef Šircelj, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0530 Jože Širok, inž. strojn.
S-0531 Vincenc Česnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0532 Jožef Kancler, inž. strojn.
S-0533 Dušan Cigoj, inž. strojn.
S-0534 Andrej Naraglav, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0535 Andrej Špendal, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0536 Jusuf Čeljo, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0537 Anton Miklič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0538 Anton Benkovič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0539 Miran Ženko, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0540 Peter Levart, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0541 Marjan Žvab, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0542 Cvetko Privšek, inž. strojn.
S-0543 Robert Sever, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0544 Mladen Gradinski, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0545 Bojan Rome, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0546 Rihaldo Glavina, inž. strojn.
S-0547 Petar Grbić, univ. dipl. inž. strojn.
S-0548 Boris Ratoša, univ. dipl. inž.

strojn.

S-0549 Marijan Frlic, inž. strojn.
S-0550 Antun Fošnjar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0551 Vaso Vujačić, inž. strojn.
S-0552 Matjaž Malovrh, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0553 Simon Frelih, inž. strojn.
S-0554 Grega Verk, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0555 Branko Flak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0556 Darko Kruder, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0557 Franc Anderlič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0558 Vladimir Milivojevič, inž. strojn.
S-0559 Rihard - Henrik Prijon, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0561 Vinko Tišler, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0562 Bruno Ličen, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0564 Jurij Hajnšek, inž. strojn.
S-0565 Matjaž Seljak, inž. strojn.
S-0568 Jure Ferlež, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0570 Peter Klemenšek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0575 Stanislav Dolhar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0591 Drago Kristan, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0592 Robert Šitum, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0593 Uroš Kaube, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0594 Mirko Peklar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0595 Boštjan Čeperlin, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0596 Ivo Gašperič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0597 Jože Lubej, inž. strojn.
S-0598 Janez Šajt, univ. dipl. inž. strojn.
S-0599 Jože Žibret, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0600 Boris Malek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0601 Boris Grabnar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0602 Veljko Marić, inž. strojn.
S-0603 Mag. Andrej Kitak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0604 Ivan Čakš, univ. dipl. inž. strojn.
S-0605 Vojko Nose, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0606 Leon Pokeržnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0607 Iztok Koch, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0609 Mag. Božidar Bajcer, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0610 Benjamin Ražem, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0611 Vasja Potočnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0612 Miroslav Lazar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0613 Zvonko Korošec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0614 Henrik Dvoršak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0615 Jožef Štojs, univ. dipl. inž. strojn.
S-0616 Andrej Blagotinšek, univ. dipl.

inž. strojn.
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S-0617 Jadranko Mahnič, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0618 Miroslav Klun, inž. strojn.
S-0619 Marko Hegedič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0620 Miran Leban, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0621 Toni Novak, inž. strojn.
S-0622 Igor Herman, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0623 Peter Martinc, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0624 Marjan Bukovec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0625 Mag. Vinko Močilnik, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0626 Srečko Kavčič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0627 Franc Garvas, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0628 Matjaž Kolman, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0629 Ivan Koren, univ. dipl. inž. strojn.
S-0630 Aleksandar Jovanović, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0631 Matjaž Valenčič, inž. strojn.
S-0634 Emilijan Kapus, inž. strojn.
S-0636 Marijan Divjak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0637 Martin Mejaš, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0638 Jan Nuvak, inž. strojn.
S-0639 Nikola Vlahović, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0640 Marijan Nedoh, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0644 Matjaž Strušnik, inž. strojn.
S-0645 Vladimir Močnik, inž. strojn.
S-0647 Vladimir Močnik - Lukić, univ.

dipl. inž. strojn.
S-0653 Peter Gerold, inž. strojn.
S-0657 Janez Mrkun, inž. strojn.
S-0666 Rado Švigelj, inž. strojn.
S-0678 Prof. MATIJA TUMA, inž. strojn.
S-0683 Matjaž Knol, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0694 Darko Bele, inž. strojn.
S-0702 Rudolf Prevolšek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0706 Vinko Mišmaš, inž. strojn.
S-0707 Andrej Artač, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0710 Samo Tofant, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0712 Jože Legat, univ. dipl. inž. strojn.
S-0717 Sašo Ocvirk, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0719 Boris Rostohar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0720 Jože Borec, inž. strojn.
S-0721 Emin Muratović, inž. strojn.
S-0724 Andrej Kodrin, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0725 Andrej Žagar, inž. strojn.
S-0726 Bojan Gorjup, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0730 Ivan Hoder, inž. strojn.
S-0733 Anton Prah, univ. dipl. inž. strojn.
S-0734 Marko Grmek, inž. strojn.
S-0736 Marko Iztok Trkman, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0739 Marko Lubej, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0743 Janez Obermajer, univ. dipl. inž.

strojn.

S-0756 Milan Kabaj, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0758 Aco Vuković, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0760 Vladimir Ražen, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0761 Branko Bambič, inž. strojn.
S-0762 Stanislav Švagan, inž. strojn.
S-0763 Zdenko Jančar, inž. strojn.
S-0767 Žarko Terčič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0768 Boris Benedejčič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0769 Zdenko Ipavec, inž. strojn.
S-0771 Martin Kodrič, inž. strojn.
S-0773 Tadej Plestenjak, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0775 Bojan Volarič, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0776 Stjepan Hladnić, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0777 Dušan Papež, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0780 Tomaž Flach, inž. strojn.
S-0781 Lea Erjavec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0782 Karel Furst, univ. dipl. inž. strojn.
S-0783 Andrej Androjna, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0786 Franc Kranjc, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0788 Pavel Macarol, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0791 Ivan Klenovšek, univ. dipl. inž.

strojn.
E-0355 Egidij Rotar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0455 Mihael Žumer, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0456 Darko Koželj, inž. elektr.
E-0457 Vinko Gorenc, inž. elektr.
E-0458 Zvonko Gartner, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0459 Mile Samardžija, inž. elektr.
E-0460 Peter Lavtar, inž. elektr.
E-0461 Boris Dejanovič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0462 Marko Kočila, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0463 Franci Miklavčič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0464 Zvone Meško, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0465 Anton Kos, univ. dipl. inž. elektr.
E-0466 Jožef Korošec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0467 Janez Potočnik, inž. elektr.
E-0468 Marjan Jerele, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0469 Branko Doberšek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0470 Janez Hudobivnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0471 Peter Praprotnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0472 Rudolf Jernej, inž. elektr.
E-0473 Drago Djurovič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0474 Peter Fleišer, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0475 Ivan Pšenica, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0476 Branko Pavletič, inž. elektr.
E-0477 Alojzij Zupanc, inž. elektr.
E-0478 Mirko Žirovnik, inž. elektr.

E-0479 Franc Poličnik, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0480 Franc - Marjan Zajc, inž. elektr.
E-0481 Mag. Matija Nadižar, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0482 Mira Pibernik, inž. elektr.
E-0483 Stanko Tepej, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0484 Florijan Cerkovnik, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0485 Franc Grudnik, inž. elektr.
E-0486 Srečko Rozman, inž. elektr.
E-0487 Dimitrij Aleš, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0488 Jože Derča, inž. elektr.
E-0489 Bogdan Špegel, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0492 Simon Tot, univ. dipl. inž. elektr.
E-0493 Peter Cvitanič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0494 Tomaž Jamnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0495 Andrej Borko, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0496 Bojan Breznik, inž. elektr.
E-0497 Alojz Bobnar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0498 Miran Preinig, inž. elektr.
E-0499 Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0500 Dr. Pavel Omahen, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0501 Gorazd Jeromel, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0502 Ivo Jesenik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0503 Gorazd Veber, inž. elektr.
E-0504 Mirko Javeršek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0505 Jure Jordan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0506 Drago Polak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0507 Janez Primc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0508 Janez Jaušovec, inž. elektr.
E-0509 Blaž Pišek, univ. dipl. inž. elektr.
E-0510 Jožef Zapušek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0511 Rudi Polner, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0512 Jovan Zeković, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0513 Boris Petric, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0514 Janez Praprotnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0515 Dr. Franc Žlahtič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0516 Anton Povše, inž. elektr.
E-0517 Miran Jankovič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0518 Tanja Perc, univ. dipl. inž. elektr.
E-0519 Evgen Gržanič, inž. elektr.
E-0520 Peter Zaveršek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0521 Franc Prelog, inž. elektr.
E-0522 Mag. Ivan Božič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0523 Andrej Kosmačin, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0524 Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0525 Mag. Drago Bokal, univ. dipl.

inž. elektr.
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E-0526 Zvonko Mezga, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0527 Dušan Kovačič, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0528 Franc Šmigoc, inž. elektr.
E-0529 Robert Gal, univ. dipl. inž. elektr.
E-0530 Srečko Mašera, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0531 Alojz Krajnc, inž. elektr.
E-0532 Ludvik Užmah, inž. elektr.
E-0533 Tone Marinček, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0534 Cvetko Kosec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0535 Mitja Dušak, inž. elektr.
E-0536 Hajrudin Džananović, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0537 Janez Abram, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0538 Alojz Fras, univ. dipl. inž. elektr.
E-0539 Bojan Kuzmič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0540 Ervin Mahorič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0541 Janez Bračko, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0542 Mihael Ekart, inž. elektr.
E-0543 Jože Ferlič, inž. elektr.
E-0544 Mitja Brudar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0545 Bogoslav Gojčič, inž. elektr.
E-0546 Dragomir Radulović, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0547 Bogdan Munda, inž. elektr.
E-0548 Božidar Govedič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0549 Adolf Jurše, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0550 Marjan Kampl, inž. elektr.
E-0551 Tomaž Kern, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0552 Branko Regvart, inž. elektr.
E-0553 Jože Golič, inž. elektr.
E-0554 Dušan Lipovšek, inž. elektr.
E-0555 Ivan Štrakl, inž. elektr.
E-0556 Franc Toplak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0557 Miran Šturm, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0558 Vojko Tavčar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0559 Marjan Koren, inž. elektr.
E-0560 Borut Talian, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0561 Jože Koritnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0562 Zoran Šutović, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0563 Robert Šušek, inž. elektr.
E-0564 Oto Mithans, inž. elektr.
E-0565 Albin Koršič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0566 Rafael Rupnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0567 Miran Kovač, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0568 Cveto Štular, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0569 Dr. Janez Hrovatin, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0570 Janez Mohorič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0571 Samo Zorko, univ. dipl. inž.

elektr.

E-0572 Julijan Rijavec, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0573 Vlado Šiško, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0574 Ivan Polanc, inž. elektr.
E-0575 Zoran Pavlin, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0576 Boštjan Derganc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0577 Peter Ceferin, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0578 Ervin Komar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0579 Ivan Šimenc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0580 Jože Kladnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0581 Sergij Bažec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0582 Metod Loboda, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0583 Jožef Turkl, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0584 Martin Burger, inž. elektr.
E-0585 Janez Prevc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0586 Bogdan Lilija, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0587 Franc Finžgar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0588 Blaž Voler, univ. dipl. inž. elektr.
E-0589 Zdenko Podreka, inž. elektr.
E-0590 Andrej Maležič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0591 Roman Pogačar, inž. elektr.
E-0592 Tatjana Lukavečki, inž. elektr.
E-0593 Andrej Sraka, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0594 Matija Biber, inž. elektr.
E-0595 Majda Krsnik, inž. elektr.
E-0596 Tomaž Živic, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0597 Boris Žitnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0598 Nina Srebrnič, inž. elektr.
E-0599 Andrej Jesenko, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0600 Martin Belič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0601 Anton Vajdič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0602 Mag. Matjaž Blokar, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0603 Matjaž Potočnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0604 Milan Pavlica, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0605 Miroslav Štravs, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0606 Borut Vehovec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0607 Anton Krajnc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0608 Jure Rijavec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0609 Andrej Uršnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0610 Zdravko Mulič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0611 Bojan Mulej, inž. elektr.
E-0612 Ivan Skočir, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0613 Marjan Zorman, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0614 Viljem Stražar, inž. elektr.

E-0615 Bojan Šerbec, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0616 Mitja Gorjan, inž. elektr.
E-0617 Marjan Gaberšček, inž. elektr.
E-0618 Pavel Kavčič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0619 Branko Tušek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0620 Bojan Suhodolčan, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0621 Vojeslav Turel, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0622 Oton Korenč, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0623 Matjaž Knoll, inž. elektr.
E-0624 Anton Bence, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0625 Drago Taljan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0626 Andrej Černe, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0627 Milan Kobal, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0628 Dušan Bernard, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0629 Bogomir Mrakič, inž. elektr.
E-0630 Stanislav Peroci, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0631 Srečko Rojs, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0632 Leo Žibert, inž. elektr.
E-0633 Miran Žgajner, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0634 Milan Pavlin, inž. elektr.
E-0635 Vladimir Gabrijelčič, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0636 Marjan Bračun, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0637 Bojan Majhenič, inž. elektr.
E-0638 Valentin Golob, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0639 Ivan Vinkl, univ. dipl. inž. elektr.
E-0640 Kristijan Mravljak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0641 Igor Šifrar, univ. dipl. inž. elektr.
E-0642 Mag. Žarko Močnik, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0643 Rajko Volk, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0644 Bogdan Lulik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0645 Marko Mladovan, inž. elektr.
E-0646 Marijan Vidovič, inž. elektr.
E-0647 Jernej Hrovat, inž. elektr.
E-0648 Gabrijela Hvala, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0649 Milosav Vinčić, inž. elektr.
E-0650 Edvard Blaško, inž. elektr.
E-0651 Luka Ciglar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0652 Marko Masten, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0653 Milan Medoš, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0654 Andrej Steinbach, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0655 Adolf Gostenčnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0656 Rudolf Zorko, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0657 Mag. Janez Eržen, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0658 Janez Primožič, univ. dipl. inž.

elektr.
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E-0659 Boštjan Tišler, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0660 Milan Opec, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0661 Srečko Nađ, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0662 Jurij Podpečan, inž. elektr.
E-0674 Štefan Lutar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0691 Emil Bezgovšek, inž. elektr.
E-0704 Marjan Makovec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0705 Robert Lindič, inž. elektr.
E-0706 Miroslav Škantar, inž. elektr.
E-0707 Primož Vindšnurer, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0708 Milan Krapež, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0709 Primož Korošec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0710 Vladimir Jud, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0711 Marko Mandelj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0713 Boštjan Vindšnurer, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0714 Iztok Ahačič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0715 Janez Janc, inž. elektr.
E-0716 Borut Baznik, inž. elektr.
E-0717 Janez Slobko, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0718 Zlatan Čeh, univ. dipl. inž. elektr.
E-0719 Miro Kikelj, univ. dipl. inž. elektr.
E-0720 Boris Kupec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0721 Danilo Fras, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0724 Aleš Kostnapfel, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0725 Franc Urbanek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0726 Mag. Andrej Resman, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0727 Igor Štampar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0728 Tomaž Furlan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0729 Janez Nagode, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0730 Milan Krajnc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0731 Vinko Mazej, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0732 Slavko Ožbalt, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0733 Mirko Mirjanič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0734 Anton Gruden, inž. elektr.
E-0735 Mihael Čokl, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0736 Vlado Kukovič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0737 Mag. Robert Vilhar, univ. dipl.

inž.
E-0739 Marko Rebolj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0740 Matej Logar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0741 Miroslava Zupančič, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0742 Vojko Martinc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0743 Anton Vencelj, univ. dipl. inž.

elektr.

E-0744 Stanislav Krištof, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0745 Bojan Kern, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0746 Mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl.
inž. elektr.

E-0747 Miran Špeh, inž. elektr.
E-0748 Mirko Radovanović, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0750 Danilo Krajnc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0751 Rado Ferlič, inž. elektr.
E-0752 Primož Čižman, inž. elektr.
E-0761 Miran Marinšek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0763 Boris Sterle, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0771 Pavel Šauperl, inž. elektr.
E-0773 Srečko Lesjak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0776 Oliver Komar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0778 Boris Kocjan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0783 Evgen Ferjančič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0784 Metod-Marjan Šonc, inž. elektr.
E-0788 Janko Šarman, inž. elektr.
E-0792 Saša Jamšek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0796 Janez Mihelčič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0798 Milorad Čirić, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0801 Marjan Bevec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0804 Mag. Vladimir Dirnbek, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0806 Dr. BRANKO JOVANOVIĆ,
E-0808 Ivo Kovše, inž. elektr.
E-0810 Miran Šerbec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0812 Marjan Trtnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0814 Tone Svet, univ. dipl. inž. elektr.
E-0816 Bojan Pintar, inž. elektr.
E-0821 Saša Lenarčič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0824 Vladimir Kržič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0827 Marko Grošelj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0828 Damjan Slapničar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0829 Andrej Križnar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0830 Mag. Mitja Pirjevec, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0833 Ivan Sevšek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0834 Miro  Ham,  univ.  dipl.  inž.

elektr.
E-0837 Miroslava Senčič, inž. elektr.
E-0838 Mag. Alojz-Slavko Boh, univ.

dipl. inž. elektr.
E-0841 Robert Pistotnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0848 Marijan Brglez, inž. elektr.
E-0851 Alojz Primon, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0858 Jože Jelenko, inž. elektr.
E-0860 Vojko Bobek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0866 Anton Avčin, univ. dipl. inž.

elektr.

E-0873 Janko Cerjak , univ. dipl. inž.
elektr.

E-0874 Martin Klanjšek, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0875 Boris Bizjak, univ. dipl. inž.
elektr.

E-0876 Leopold Gregorač, univ. dipl.
inž. elektr.

E-0877 Dušan Zadnik, inž. elektr.
E-0878 Branko Olup, inž. elektr.
E-0880 Janko Čukajne, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0890 Iztok Bartol, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0891 Peter Bergant, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0892 Alojz Bešter, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0893 Tomislav Bogetić, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0894 Gregor Božič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0895 Radovan Glavič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0896 Karol Grabner, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0897 Mag. Janez Hostnik, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0898 Rajko Hribar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0899 Vincenc Janša, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0900 Karol Juvan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0901 Alfonz Keršnik, inž. elektr.
E-0902 Matjaž Keršnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0903 Jože Knavs, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0904 Janez Kristan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0905 Martin Lebar, inž. elektr.
E-0906 Vladimir Lenardič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0907 Franc Leskovec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0908 Boštjan Ložar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0909 Angel Mihelčič, inž. elektr.
E-0910 Srečko Mihelič, inž. elektr.
E-0911 Jože Osvald, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0912 Matjaž Osvald, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0913 Anton Razpotnik, inž. elektr.
E-0914 Bojan Rode, inž. elektr.
E-0915 Janez Skok, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0916 Milan Švajger, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0917 Janez Tomc, inž. elektr.
E-0918 Cilka Trobec, inž. elektr.
E-0919 Borut Velkavrh, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0920 Jožef Zajec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0921 Anton Končar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0922 Samo Šter, inž. elektr.
E-0923 Miran Dolenec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0924 Jože Bergant, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0925 Bojan Naglič, univ. dipl. inž.

elektr.
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E-0926 Stane Mauer, inž. elektr.
E-0927 Stanko Perpar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0928 Jože Vrhovšek, inž. elektr.
E-0929 Franc Terbovc, inž. elektr.
E-0930 Robert Skobe, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0931 Jože Fir, univ. dipl. inž. elektr.
E-0932 Jože Jakše, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0933 Samo Somrak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0934 Peter Zatler, univ. dipl. inž. elektr.
E-0935 Branko Nimac, inž. elektr.
E-0936 Krešo Bračić, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0937 Božidar Gomilšek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0938 Jurij Ocvirk, inž. elektr.
E-0940 Miran Mencin, inž. elektr.
E-0941 Dušan Gerdin, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0942 Ivan Vidič, univ. dipl. inž. elektr.
E-0943 Tomaž Nemec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0944 Zvonimir Ipavec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0945 Marko Hrast, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0946 Bojan Špan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0947 Matjaž Florjančič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0948 Peter Klenovšek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0949 Nedeljko Ivković, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0950 Miroslav Smolej, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0955 Miran Malgaj, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0958 Dragotin Vehovar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0959 Miran Dovč, inž. elektr.
E-0960 Miran Porenta, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0961 Anton Hanžič, univ. dipl. inž.

elektr.
T-0001 Doc. Dr. JAKOB LIKAR, univ.

dipl. inž. rud.
T-0004 Roman Maček, univ. dipl. inž.

rud.
T-0006 Jakob - Franc Planinc, inž. les.

ind.
T-0009 Mag. Boris Satlerf, univ. dipl.

inž. tekst. tehn.
T-0052 Radoljub Kovačević, univ. dipl.

inž. kult. tehn.
T-0053 Mihael Vengust, univ. dipl. inž.

kem.
T-0054 Bojana Lukač, univ. dipl. inž.

kem.
T-0055 Anton Gerbec, univ. dipl. inž.

org. dela
T-0056 Marjan Klanjšek, univ. dipl. inž.

org. dela
T-0057 Janez Goršič, univ. dipl. inž.

strojn.
T-0058 Ana Štemberger, univ. dipl. inž.

kem.
T-0059 Emil Nanut, univ. dipl. inž. kem.
T-0060 Mag. Davorin Kralj, univ. dipl.

inž. kem.

T-0061 Robert Turkalj, univ. dipl. inž.
kem. teh.

T-0062 Marko Meden, univ. dipl. inž.
biol.

T-0063 Dušan Kotnik, univ. dipl. inž.
kem. teh.

T-0064 Martin Rahten, univ. dipl. inž.
kem.

T-0065 Dr. Franc Kaluža, univ. dipl. inž.
kem. teh.

T-0066 Vladimir Hrnčič, univ. dipl. inž.
metal.

T-0067 Lidija Pukl, univ. dipl. inž. farm.
T-0068 Saša Lenarčič, univ. dipl. inž.

kem. teh.
T-0069 Ivan Crnkovič, univ. dipl. inž.

rud.
T-0070 Rok Ferme, univ. dipl. inž. gozd.
T-0071 Stanislav Bukovnik, univ. dipl.

inž. geod. komun.
T-0072 Janez Mojškerc, univ. dipl. inž.

kem. teh.
T-0073 Janez Vovk, univ. dipl. inž.

strojn.
T-0074 Jurij Vernik, univ. dipl. inž. kem.
T-0075 Alenka Vrhovec - Kramarič, univ.

dipl. inž. farm.
T-0076 Franc Hribar, inž. gradb.
T-0078 Alojz Medic, univ. dipl. inž. kem.

teh.
T-0079 Marko Košir, univ. dipl. inž. geol.
T-0080 Leonid Krega, univ. dipl. inž.

komun.
T-0081 Mag. Igor Ajdič, univ. dipl. inž.

geol.
T-0082 Igor Resanović, univ. dipl. inž.

rud.
T-0083 Andrej Ločniškar, univ. dipl. inž.

geol.
T-0084 Berti Rutar, univ. dipl. inž. geod.
T-0085 Marija Ferjan, univ. dipl. inž.

geod. komun.
T-0086 Branimir Vlaj, univ. dipl. inž.

geol.
T-0088 Anka Čehovin, univ. dipl. inž.

živil. tehn.
T-0089 Mag. Darko Drev, univ. dipl. inž.

kem.
T-0090 Andrej Bergant, inž. geod. ko-

mun.
T-0091 Edvard Kastelic, univ. dipl. inž.

rud.
T-0092 Vladimir Senčar, univ. dipl. inž.

metal.
T-0093 Rado Ferjan, univ. dipl. inž.

geod. komun.
T-0094 Alojz Nosan, univ. dipl. inž. živil.

tehn.
T-0095 Bojan Jelen, univ. dipl. inž. rud.
T-0096 Franc Žigman, univ. dipl. inž.

fiz.
T-0097 Simona Markič, univ. dipl. inž.

rud.
T-0098 Franc Čadež, univ. dipl. inž.

geol.
T-0099 Klementina Hrast, univ. dipl. inž.

rud.
T-0100 Mag. Franc Likar, univ. dipl. inž.

rud.
T-0101 Ivan Mihovec, univ. dipl. inž.

geod. komun.
T-0102 Igor Ivanovski, univ. dipl. inž.

kem. teh.
T-0103 Željko Sternad, univ. dipl. inž.

rud.

T-0104 Janko Movh, univ. dipl. inž.
geod.

T-0105 Martin Bizjak, univ. dipl. inž.
rud.

T-0106 Adolf Stegel, inž. strojn.
T-0107 Milan Grbović, univ. dipl. inž.

prom.
T-0108 Mag. Mitja Ribarič, univ. dipl.

inž. rud.
T-0109 Marko Karlovšek, univ. dipl. inž.

kem.
T-0110 Drago Dvanajščak, univ. dipl.

inž. rud.
T-0111 Drago Franc, univ. dipl. inž. rud.
T-0112 Rok Grahek, univ. dipl. inž. rud.
T-0113 Joško Koren, univ. dipl. inž.

kem.
T-0115 Janez Konc, univ. dipl. inž.

strojn.
T-0117 Nevenka Meden, univ. dipl. inž.

biol.
T-0118 Anton Gantar, univ. dipl. inž.

kem.
T-0119 Jerica Mlinarič, univ. dipl. inž.

geod.
T-0120 Ludvik Hriberšek, univ. dipl. inž.

metal.
T-0121 Hermina Križovnik, univ. dipl.

inž. tekst. tehn.
T-0124 Zlatko Guld, univ. dipl. inž. kem.
T-0125 Alenka Črnič, univ. dipl. inž.

tekst. tehn.
T-0126 Mag. Edvard Šefer, univ. dipl.

inž. kem.
T-0127 Samo Oblak, univ. dipl. inž. les.
T-0128 Igor Jenko, inž. varstva pri delu
T-0129 Jože Lenart, inž. kem. teh.
T-0130 Zora Langerholc, inž. kem.

tehn.
T-0131 Saša Skale, univ. dipl. inž. kem.
T-0381 Borut Mlakar, univ. dipl. inž.

kem. tehn.
T-0387 Janez Balantič, inž. varstva pri

delu
T-0396 Frančišek Eržen, inž. les. ind.
T-0407 Mag. Alojzija Roženbergar, univ.

dipl. inž. kem.
T-0408 Srečko Ostroveršnik, univ. dipl.

inž. kem.
T-0409 Barbara Avčin Tržan, univ. dipl.

inž. kem.
T-0410 Mirko Kret, univ. dipl. inž. metal.
T-0411 Marjan Jug, univ. dipl. inž. metal.
T-0412 Mag. Marija Pintar, univ. dipl.

inž. kmet.
T-0417 Boris Salobir, univ. dipl. inž.

rud.

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,
Ljubljana, 16. 11. 1998

Inženirska zbornica Slovenije
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Ob-8865

Na podlagi sklepa stečajnega senata St
49/97 z dne 5. 11. 1998 se objavlja

zbiranje ponudb

za odkup terjatev stečajnega dolžnika AB
& MZ Proizvodnja, trgovina, d.o.o., Podvine
25b, Zagorje – v stečaju, ki so navedene v
nadaljevanju in pod pogoji iz tega razpisa:

Dolžniki podjetja AB & MZ

Zap. Ime Višine Izklicna
št. dolžnika terjatve cena

SIT SIT

1 Seles, Sevšek Stanko s.p. 179.750,00 89.875,00
2 Prizma, d.o.o., Pivka 369.945,00 184.972,50
3 MO-FA, d.o.o., Velenje 994.561,43 497.280,72
4 Mipro, d.o.o., Nova Gorica 5,445.327,00 2,772.663,50
Skupaj 6,989.583,43 3,494.791,72

Za odkup navedenih terjatev veljajo na-
slednji pogoji:

– ponudbe lahko dajo domače pravne in
fizične osebe,

– odkupnik mora plačati kupnino za ter-
jatve najkasneje v roku 2 meseca po skleni-
tvi pogodbe,

– rok za podajo ponudb je 15 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,

– prednost ima tisti ponudnik, ki je pri-
pravljen odkupiti vse 4 terjatve skupaj,

– znesek varščine, ki jo je dolžan pla-
čati ponudnik pred odpiranjem ponudb
znaša 10% od zgoraj navedenih izklicnih
vrednosti,

– kupec izplača varščino z vplačilom na
žiro račun AB & MZ, d.o.o., Zagorje ob Savi

v  stečaju  št.  52720-690-000-0010334
pri  Agenciji  za  plačilni  promet  RS,
Podružnica Trbovlje, najkasneje 1 dan pred
odpiranjem ponudb in je dolžan predložiti
potrdilo o vplačilu varščine pri odpiranju
ponudb,

– kupec je dolžan v predlogu navesti na-
čin zavarovanja plačila kupnine in rok za
zagotovitev zavarovanja,

– ponudniki imajo možnost, da si doku-
mentacijo ogledajo po predhodni najavi pri
stečajnem dolžniku (tel. 12-74-351),

– javno odpiranje ponudb bo dne
17. 12. 1998 ob 9. uri v sobi 303 Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani.

Stečajni upravitelj
mag. Tone Jagodic

Št. 1109 Ob-8857
VELO, trgovina na veliko in malo, Ce-

lovška 150, preklicuje izjavo o ustreznosti
vozila, in sicer za moped Tomos APN6 Alpi-
no, s številko motorja 464277 ter številko
izjave A1043980.

Ob-8369
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana,

Kotnikova 28, preklicuje 2 štampiljki pravo-
kotne oblike z naslednjo vsebino:

1 kom ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJA-
NA ENOTA osnov. zdrav. varstva
BEŽIGRAD, DISPANZER SPLOŠNE MEDI-
CINE, Kržičeva 10;

1 kom CVETKO-ZBAČNIK MARIJA dr.
med., zdravnik spl. med.

Ob-8370
Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,

Dunajska cesta 50, Ljubljana, preklicuje
štampiljke pravokotne oblike z vsebino:

PETROL 1, Slovenska naftna družba,
d.d., OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE RE-
STAVRACIJA TEPANJE, Slovenske Konjice,

PETROL 2, Slovenska naftna družba,
d.d., OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE RE-
STAVRACIJA TEPANJE, Slovenske Konjice,

PETROL 3, Slovenska naftna družba,
d.d., OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE RE-
STAVRACIJA TEPANJE, Slovenske Konjice,

PETROL 4, Slovenska naftna družba,
d.d., OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE RE-
STAVRACIJA TEPANJE, Slovenske Konjice,

PETROL 5, Slovenska naftna družba,
d.d., OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE RE-
STAVRACIJA TEPANJE, Slovenske Konjice,

PETROL 6, Slovenska naftna družba,
d.d., OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE RE-
STAVRACIJA TEPANJE, Slovenske Konjice,

PETROL 36, Slovenska naftna družba,
d.d., 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50,

PETROL, Slovenska naftna družba, d.d.,
OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE Restavraci-
ja Tepanje,

PETROL, Slovenska naftna družba, d.d.,
OE GOSTINSTVO Ljubljana, PE Restavraci-
ja Tepanje,

PETROL d.d., Ljubljana, OE GOSTIN-
STVO, PE RESTAVRACIJA TEPANJE 1,

PETROL d.d., Ljubljana, OE GOSTIN-
STVO, PE RESTAVRACIJA TEPANJE 2,

PETROL d.d., Ljubljana, OE GOSTIN-
STVO, PE RESTAVRACIJA TEPANJE 3,

Ob-8371
LM TRADE, d.o.o., Stara cesta 9, Celje

preklicuje 2 navadni delnici prve emisije iz-
dane v Hmezad banki, d.d.

A.B.C. d.o.o., Vinka Vodopivca 2, Nova
Gorica, preklicuje uradno potrdilo za regis-
tracijo vozila Twingo pack, ocarinjeno po
ECL 9057 z dne 15. 9. 1998, št. šasije
VF1CO66M518838791. g-80120

Brin Helmut, Rjavica 24, Rogaška Slati-
na, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
054-0006/93. p-80041

Cirila Špenko, Moste 95/a, Komenda,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0758/94, izdan 1. 1. 1995. s-80355

Guštin Janko, Ganglova ulica 7, Metlika,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
34006894 z dne 18.4.1994. s-80181

Jurca Ivan s.p., Trata VII/3, Kočevje, pre-
klicuje priglasitveni list, opr.
št.16-0126/94. g-80191

Knafeljc Jože, Gubčeva 10A, Novo me-
sto, preklicuje obrtno dovoljenje in odloč-
bo, št. 012639/1683/00-48/1995, izda-
no 6. 3. 1995. g-80345

Zarja, Celjska cesta 28, Slovenj Gradec,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN IZVA-
JANJE POVEZOVANJA NA PRIJAZNEJŠI
OSNOVI, ZARJA, 1, Celjska cesta 28, 2380
SLOVENJ GRADEC. s-80328

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Ivančič Milojka, poročena Ažman, C. Ja-
ka Platiše 19, Kranj, potni list št. BA
384094, izdala UE Koper. p-80081

Abram Barbara, Ul. Oktrobrske revoluci-
je 28, Izola, potni list št. AA 32999, izdala
UE Izola. g-80059

Ambroš Sonja, Zoisova ulica 5, Kranj,
potni list št. AA 796919, izdala UE Kranj.
p-80050

Babić Petar, C. Toneta Tomšiča 94, Je-
senice, potni list št. AA 906398, izdala UE
Jesenice. g-80216

Bartelj Simonka, Adamičeva 37, Grosup-
lje, potni list št. AA 879925. s-80211

Berce Anica, Prešernova 9, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 43896.
g-80360

Bradarić Aziz, Cesta na Roglo 11/g, Zre-
če, potni list št. BA 492144, izdala UESlo-
venske Konjice. p-80043

Bradeško Simon, Sternenova c. 27, Vrh-
nika, potni list št. BA 605254, izdala UEV-
rhnika. s-80327

Bratož Spasenija, Franketova 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 105331. s-80302

Butalič Aleš, Lahovče 43, Cerklje, potni
list št. BA 408751, izdala UE Kranj.
s-80075

Cotić Elis, Opatje selo 7 g, Miren, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 136161.
g-80093

Daničič Tin, Predloka 7, Črni kal, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 68747.
g-80155

Divjak Maja, Žimarice 14a, Sodražica,
potni list št. BA 418998, izdala UE Ribnica.
s-80138

Dolenc Matjaž, Hafnarjeva pot 47, Kranj,
potni list št. AA 270957, izdala UE Kranj.
s-80006

Dragan Milan, Ul. Bratov Učakar 126,
Ljubljana, potni list št. AA 873130. s-80043
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Fajdiga Leon, Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 965938, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-80088

Fidler Petra, Kajuhova 34, Slovenska Bi-
strica, potni list št. BA 756842. p-80065

Frančeškin Danila, Sela na Krasu 6,
Kost/Krasu, maloobmejno prepustnico, št.
AI 43246. g-80144

Frančeškin Danila, Sela na Krasu 6,
Kost/Krasu, potni list št. BA 258962.
g-80146

Frančeškin Metod, Sela na Krasu 6,
Kost/Krasu, maloobmejno prepustnico, št.
AI81780. g-80151

Gebert Simona, Miklošičeva 2a, Domža-
le, potni list št. AA 677394, izdala UE Ljub-
ljana. s-80290

Golja Primož, Cankarjeva ul. 40, Nova
Gorica, potni list št. AA 469080, izdala UE
Nova Gorica. g-80152

Golob Mojca, Podgorje 81, Kamnik, pot-
ni list št. AA 627262. s-80165

Goričanec Ana, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. AA 875430, izdala UE Ljublja-
na. g-80352

Gostenčnik Uroš, Straže 130, Mislinja,
potni list št. AA 771373. g-80362

Gril Sandi, Dol Suha 2, Rečica ob Savi-
nji, potni list št. BA 432054, izdala UE
Mozirje. p-80025

Grobolšek Andrej, Trata 29, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 165540. s-80372

Hojč Marta, Goce Delčeva 19, Maribor,
potni list št. BA 126116, izdala UE Maribor.
p-80033

Hvala Damjan, Ferkova ul. 8, Maribor,
potni list št. AA 61152, izdala UE Maribor.
p-80036

Ipavec Tanja, Valvazorjeva 2, Lesce, pot-
ni list št. AA 577604. s-80273

Jakše Franc, Spodnje Slemene 5, Dram-
lje, potni list št. BA 457283. g-80143

Janežič Metoda, Ulica 4. oktobra 27,
Cerklje na Gorenjskem, potni list št. BA
409156, izdala UE Kranj. s-80085

Jančar Tomaž, Gorenje Blato 31, Škof-
ljica, potni list št. AA 460005. s-80180

Jefić Milovan, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 100382. s-80376

Jefić Milovan, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 293936, izdala UE Ljub-
ljana. s-80377

Jensterle Jernej, Kolodvorska c. 3/c,
Bled, potni list št. AA 577263. s-80274

Jerkič Karel, Prvačina 177 A, Dornberk,
potni list št. BA 149751. g-80363

Jerkič Karel, Prvačina 177 A, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 101656.
g-80364

Jerman Sebastjan, Sv. Anton Dvori 14,
Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
3559, izdala UE Koper. g-80289

Jerončič Draga, Gradnikova 12, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 133716.
g-80142

Jurejevčič Danilo, Ulica 1. maja 3, Metli-
ka, potni list št. AA 703174. g-80149

Koželjnik Vojko, Kersnikova c. 15, Vele-
nje, potni list št. AA 736216, izdala UE Ve-
lenje. p-80060

Kokalj Marija, Pivka 23, Naklo, preklic
potnega lista, objavljenega v Uradni list RS,
št. 50/98, g-50091. g-80201

Koren Ana, Bolfenška 50, Maribor,
osebno izkaznico št. 77236. p-80075

Kovač Zdenka, Mestni trg 15, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 558906, izdala
UE Slovenske Konjice. p-80042

Koša Ksenija, Čentiba 36, Lendava, pot-
ni list št. AA 210721, izdala UE Lendava.
p-80076

Kragelj Branimir, Ul. B. Hvalice 131, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 5484.
g-80285

Kuhar Vera, Brezje nad Kamnikom 7,
Kamnik, potni list št. BA 321352. s-80356

Kurnik Anže, Hotemaže 82, Preddvor,
potni list št. BA 594547, izdala UE Kranj.
s-80003

Mahić Nermina, CEsta v Šmartno 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 67632.
s-80242

Malavašič Alenka, Mokrice 15, Vrhnika,
potni list št. AA 639588. s-80293

Malavašič Domen, Mikrice 15, Vrhnika,
potni list št. BA 804439. s-80292

Malavašič Ines, Mokrice 15, Vrhnika,
potni list št. BA 804462. s-80294

Malavašič Rajko, Mokrice 15, Vrhnika,
potni list št. AA 947262. s-80291

Markizeti Claudia, C. Cirila Tavčarja 3/b,
Jesenice, potni list št. AA 197240,izdala
UE Jesenice. p-80052

Matičič hedvika, Cesta 5. maja 12, Lo-
gatec, potni list št. AA 238554. s-80357

Matko Tomaž, Miklavž pri Taboru 24,
Tabor, potni list št. BA 427256, izdala UE
Žalec. p-80015

Mašera Branko, Sp. Sečovo 18, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. BA 742580.
p-80064

Medved Ivica, Mušičeva ul. 8, Novo me-
sto, potni list št. BA 261770, izdala UE
Novo mesto. g-80221

Merc Robert, Zadružni trg 8, Ptuj, potni
list št. BA 656900, izdala UE Ptuj. g-80214

Milovac Biserka, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 676314. s-80063

Milovac Darko, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 853100. s-80061

Nemec Miloš, Opekarska 53, Ribnica,
potni list št. AA 306747. s-80185

Noe Primož, Rimska c. 27, Brezovica,
potni list št. AA 121031. s-80383

Novak Anton, Vintarovci 54 a, Destrnik,
potni list št. BA 723803. g-80288

Novak Bruno, Levstikova 16, Idrija, pot-
ni list št. BA 250236, izdala UE Idrija.
p-80084

Novak Gregor, Polje c XL/8, Ljubljana,
potni list št. AA 590197. s-80066

Oder Jaro, Ugasle peči 4, Prevalje, pot-
ni list št. BA 217748. g-80287

Oven Marjan, Cesta 7. maja 14, Dobro-
va, potni list št. BA 453602. s-80272

Ovčjak Bojan, Kidričeva 17, Velenje, pot-
ni list št. BA 236781, izdala UE Velenje.
p-80054

Pelcar Mihaela, Matjaševci 8, Kuzma,
maloobmejno prepustnico št. AG 6269, iz-
dala UE Murska Sobota. p-80051

Pešić Aleksandar, Vojvode Dobrnjca 26,
Beograd, potni list št. BA 520532, izdan
2. 11. 1995 v Ljubljani. s-80303

Pečar Miroslav, Krivec 28, Ljubljana,
potni list št. AA 826441. s-80174

Pečjak Dijana, Stavča vas 24, Dvor pri
Žužemberku, potni list št. BA 471880, izda-
la UE Novo mesto. g-80158

Pipan Roman, Mlakarjeva 11 a, Kamnik,
potni list št. AA 627406. s-80055

Pipunić Marjan, Ul. S Žagarja 37, Ra-
dovljica, potni list št. BA 744379. g-80359

Plevel Boris, Ul. Matije Blejca 18, Kam-
nik, potni list št. AA 480942. s-80209

Podgoršek Blaž, Kajuhova 28, Velenje,
potni list št. AA 701361, izdala UE Velenje.
p-80037

Podobnik Sašo, Kranjska cesta 22, Šen-
čur, potni list št. BA 046640. s-80040

Popovič Nikola, Cesta v Lokrovec 22,
Celje, potni list št. BA 156777. p-80069

Pretner Tadej, Cesta Komandanta Sta-
neta 7, Litija, potni list št. AA 191928.
s-80128

Prusnik Martina, Britof 80, Kranj, preklic
potnega lista, objavljenega v Uradni list RS,
št. 77/98, S-77232. p-80023

Prusnik Martina, Britof 80, Kranj, potni
list št. BA 677559, izdala UE Kranj.
p-80024

Pugelj Robert, Ponikve 47 a, Videm Do-
bre polje, potni list št. BA 613339. s-80275

Radosavljević Dejan, Nužičeva ul. 6, Ce-
lje, potni list št. BA 12635, izdala UE Celje.
p-80038

Rakuša Igor, Žunkovičeva 1, Ptuj, potni
list št. AA 9973. s-80297

Remec Tonček, Osek 50, Šempas, pot-
ni list št. BA 711300, izdala UE Nova Gori-
ca. g-80058

Rožič Sara, Šolska ulica 1, Lucija, Por-
torož, potni list št. BA 574778, izdala UE
Piran. g-80057

Robek Mihael, V Murglah 68, Ljubljana,
potni list št. BA 680725, izdala UE Ljublja-
na. s-80340

Rojc Gašper Andrej, Rožna dolina IX/23
A, Ljubljana, potni list št. AA 878085. s-80048

Rozman Karmen, Polena 8, Mežica, pot-
ni list št. AA 387201. g-80147

Salihović Homdija, Župančičeva 4, Kam-
nik, osebno izkaznico za tujca, št. AH
009814, izdana 21. 7. 1998 pri UE Kam-
nik. s-80166

Seliškar Ivan, Dunajska 195, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 83986. s-80087

Shala Agron, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
potni list št. BA 447585, izdala UE Ljublja-
na. s-80224
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Simeunović Karmen, Zatišje 7, Celje,
potni list št. AA 410534, izdala UE Celje.
p-80086

Skenderović Kadro, Cesta revolucije 4,
Jesenice, potni list št. BA 178939.
p-80047

Smolkovič Feliks, Razkrižje 23, Ljuto-
mer, potni list št. AA 33530, izdala UE Lju-
tomer. p-80082

Sotošek Lenart, Gosposka 24, Celje,
potni list št. BA 759256, izdala UE Celje.
p-80039

Sotošek Zvonimir, Ul. Heroja Rojška 1,
Celje, potni list št. AA 752207, izdala UE
Celje. p-80040

Steržaj Anja, Postojnska c. 26, Rakek,
potni list št. BA 815272, izdala UE Cerkni-
ca. s-80177

Steržaj Ivo, Postojnska c. 26, Rakek,
potni list št. BA 815271, izdala UE Cerkni-
ca. s-80178

Steržaj Lucija, Postojnska c. 26, Rakek,
potni list št. BA 086863, izdala UE Cerkni-
ca. s-80175

Steržaj Metka, Postojnska c. 26, Rakek,
potni list št. BA 815270, izdala UE Cerkni-
ca. s-80179

Sutlič Irma, Levstikova ul. 17/a, Bled,
potni list št. AA 187202, izdala UE Radovlji-
ca. s-80030

Šantl Franc, Ižanska cesta 342, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 5995. s-80265

Šepec Aleš, Kvedrova 16, Koper, potni
list št. BA 224950, izdala UE Koper.
g-80064

Škorc Franci, Kristan vrh 74, Podplat,
osebno izkaznico št. 23244. p-80008

Škrt Ciril, Povšetova 18, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 000101918. s-80145

Štaman Gertruda, Razkrižje 23, Ljuto-
mer, potni list št. AA 526046, izdala UE
Ljutomer. p-80083

Štampar Bojan, Fram 1, Fram, potni list
št. BA 283254. s-80042

Štemberger Oliver, Sušak 5, Jelšane,
osebno izkaznico, št. 80333. g-80286

Šurla Janja, Gorenje Lakovnice 4, Novo
mesto, potni list št. BA 629363, izdalaUE
Novo mesto. g-80218

Thaqi Kada, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
potni list št. AA 819812, izdala UE Ljublja-
na. s-80084

Turk Sonja, Kvedrova 12, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 46799.
g-80153

Valentinčič Dragica, Na Pristavi 28 a,
Šempeter pri G., potni list št. AA 400037.
g-80150

Verbič Dušan, Zgornji Brnik 136, Cer-
klje, potni list št. BA 469615, izdala UE
Kranj. s-80077

Vršič Bojan, Vitomarci 57, Vitomarci, pot-
ni list št. BA 729994, izdala UE Ptuj.
g-80154

Wolf Jelka, Rožanska 6, Ljubljana, potni
list št. AA 306924, izdala UE Ljubljana.
s-80300

Zadel Alojzij, Čentur 2c, Marezige, potni
list št. AA 5455, izdala UE Koper. g-80222

Zadel Alojzij, Čentur 2c, Marezige, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 108385, iz-
dala UE Koper. g-80223

Zajšek Tomaž, Vavpotičeva 4, Ljubljana,
potni list št. BA 196924, izdala UE Ljublja-
na. s-80184

Zonta Danila, C. borcev 12, Bertoki, Ko-
per, maloobmejno prepustnico AI 89462,
izdala UE Koper. g-80060

Zonta Roman, C. borcev 12, Bertoki,
Koper, maloobmejno prepustnico AI
89461, izdala UE Koper. g-80062

Žerjav Robert, Spodnja Pohanca 15a,
Artiče, potni list št. BA 689042, izdala UE
Brežice. p-80059

Žuran Maksimiljan, Polena 8, Mežica,
potni list št. BA 120076. g-80148

Abram Matija, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 1997. s-80126

Ambrožič Urban, Kosovelova 7, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13233, izdala UE Postojna. g-80195

Andreuzzi Anton, Potoki 26, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 232002.
g-80351

Antolin Urh, Dorfarje 20, Žabnica, vo-
zovnico na relaciji Dorfarje - Škofja Loka.
g-80190

Avdulli Agim, Savinjska cesta 73, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24509. s-80079

Bajc Andrej, Pod Trško goro 58, Novo
mesto, delovno knjižico, št. 38602.
g-80338

Banić Igor, Pod jelšami 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jože
Plečnik v Ljubljani. s-80226

Bačnik ladislav, Resljeva cesta 40, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-80234

Bejtovič Veli, Roška 13, Kočevje, voz-
niško dovoljenje št. 4391, izdala EU Kočev-
je. g-80102

Bergant Petra, Sv. Barbara 1, Škofja Lo-
ka, maturitetno spričevalo, izdano leta1987.
g-80197

Bervar Mojca, Titova 26, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7644, izdala
UE Radeče. p-80011

Bidar Aleš, Prežihova ul. 5, Žalec, štu-
dentsko izkaznico št. 07970007, izdala Vi-
soka policijska varnostna šola. s-80354

Bilbija Goran, Reška c. 4, Kočevje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17662.
s-80025

Blažič Henrik, Jelovška 14, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7308.
g-80119

Blatnik Jožef, Lučarjev kanal 17, Ivanč-
na Gorica, delovno knjižico. s-80044

Blatnik Samo, Šegova ulica 12, Novo
mesto, delovno knjižico. s-80033

Blenkuš Matej, Strossmayerjeva ul. 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932188, reg. št. 167091, izdala UE
Ljubljana. s-80135

Brzin Andraž, Pod tololi 52, Ljubljana,
indeks Strojne fakultete v Ljubljani.

Cerar Mija, Blagovica 8, Blagovica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole,
izdano leta 1994 na ime Žnidar Mija. s-80071

Chen Yunxiang, Žibertova 1, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424479044. s-80308

Chersicla Aldo, Fjesa 40, Piran, vpisni
list za čoln, št. 01/03-137/79, izdan 27. 2.
1979, št. PI-1323. g-80018

Cimperman Boštjan, Medno 47 A, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra tiska in papirja v Ljubljani, iz-
dano leta 1970. s-80368

Crljenica Miro, Martina Krpana ul. 1,
Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje šole tehničnih strok Litostroj. s-80090

Čeh Vladimir, Stojnci 71, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25925, iz-
dala UE Ptuj. g-80335

Čepin Slavko, Brilejeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5587.
s-80305

Čepirlo Bojan, Kneza Koclja 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
812283, št. reg. 93223. s-80051

Černac Denis, Gortanova 27, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11153, izdala
UE Piran. g-80266

Červek Jernej, Ob kanalu 9, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35158, izdala UE Murska Sobota. p-80044

Čeč Tadeja-Karla, Rašica 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645085, reg. št. 111323, izdala UE Ljub-
ljana. s-80082

Čibej Boris, Brajnikova ulica 45, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Zobotehnične
srednje šole, izdano leta 1963. s-80164

Činku Violeta, Dobje 21, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22906, iz-
dala UE Škofja Loka. s-80067

Čuk Martin, Pliskovica 90, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14258,izda-
la UE Sežana. g-80107

Destradi Valentino, OF 13, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 5926, izdala
UE Izola. g-80325

Dimnik Mateja, Cesta Cene Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245155, št. reg. 186287. s-80280

Dobravec Ivanka, Seidlova 68, Novo me-
sto, spričevalo Gostinske šole, za šolsko
leto 1969/70. g-80124

Dolar Nina, Rimska cesta 7a, Ljubljana,
indeks št. 21013145, izdala Fakulteta za
družbene vede, leta 1997. s-80163

Dolenc Štefka, Klansk ulica 13, Medvo-
de, potrdilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu, izdalo Ministrstvo za šolstvo, leta 1988.
s-80133

Druge listine
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Domenič Katarina, Pržanjska 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1257.
s-80039

Dončič Sašo, Jakčeva ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1251643, št. reg. 201281. s-80127

Dražnik Silva, Kotlje 207, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14875, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-80115

Drobež Renato, Prekopa 10/a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195236, izdala UE Žalec. p-80092

Drofenik Alenka, Kvedrova cesta 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole, izdano 19. 6. 1973
na ime Rakuša Alenka. s-80001

Fekonja Irena, Škofjeloška cesta 19,
Medvode, maturitetno spričevalo gimnazije
pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta
1972 na ime Medved Irena. s-80169

Felc Samo, V Radno 7, Brezovica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
733877,reg. št. 92370, izdala UE Ljublja-
na. s-80217

Felicijan Irena, Pot za Bistrico 38, Dom-
žale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. s-80080

Fende Janez, Orehovlje 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
475818, št. reg. 25183, izdala UE Kranj.
g-80317

Ferk Bojan, Trg 29, Prevalje, delovno
knjižico. g-80186

Fidler Petra, Kajuhova 34, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje št. 16960.
g-80017

Filipović Slavica, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, diplomo Srenje šole za trgovinsko de-
javnost, izdana leta 1990, na ime Ačimović
Slavica. s-80219

Florjančič izidor, Ul. bratov Komel 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 644416, reg. št. 54118, izdala UE
Ljubljana. s-80353

Frelih Marko, Podlubnik 191, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
24503, izdala UE Škofja Loka. s-80140

Fučec-Srnec Tanja, Čečovje 40/b, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15316, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-80261

Galić Jusuf, Ul. borcev za severno mejo
21, Ljubljana, spričevalo 1.2.3. letnika Cen-
tra strokovnih šol - smer avtomehanik v Ljub-
ljani. s-80170

Gawish Tanja, Maroltova 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8169.
s-80366

Gergorec Josip, Sebeborci 95/c, Mart-
janci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
15116, izdala UE Murska Sobota.
p-80029

Gerlec Robert, Bezonovci 46, Bodonci,
zavarovalno polico, št. 0599747, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-80247

German Andrej, Bizeljska c. 20, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 12655,
izdala UE Brežice. g-80176

Geček Natalija, Žaucerjeva 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 18702.
s-80045

Gmeiner Barbara, Leskovec 30, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17706. g-80257

Godina Martina, Rojčeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1075887, št. reg. 27297. s-80036

Gojčič Marija, Vičava 57, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1366, izdala UE
Ptuj. g-80013

Golob Katja, Zidani most 24, Zidani
most, dijaško mesečno vozovnico, št.
2590. s-80307

Gorjan Andrej, Nazorjev trg 1/b, Koper,
študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fa-
kulteta, št. 19328009. s-80236

Gračner Tatjana, Dobrteša vas 46/a,
Šempeter v Sav. dolini, zaključno spričeva-
lo Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 1987. s-80139

Gril Sandi, Dol Suha 2, Rečica ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8684, izdala UE Mozirje. p-80026

Gutman Maja, Andreaševa ul. 11, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 1998. s-80054

Hadžič Ramiz, Stjenkova 8, Postojna,
delovno knjižico. p-80004

Hiršman Terezija, Obala 121, Lucija, de-
lovno knjižico. s-80074

Horvat Igor, Kvedrova 17, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Poklicne avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1982. s-80295

Hozjan Ivan, Velika Polana 161, Velika
Polana, zavarovalno polico št. 0515764,iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. p-80091

Hren Anja, Rozmanova ulica 12, Ljublja-
na, indeks Fakultete za družbene vede, št.
12513, izdan leta 1996. s-80210

Hribar Franc, Hude ravne 5, Dole pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
773142, izdala UE Litija. g-80097

Huskić Irena, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole Ljubljana, izdano leta 1987.
s-80281

Hvala Vlasta, Bevkova ul. 14, Tolmin,
vozniško dovoljenje št. S 001117992, iz-
dala UE Tolmin. g-80014

Ignjatović-Gračan Jasmina, Ilirska ulica
9, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Uradni list RS, št. 78/98,
s-78300. s-80238

Ivelja Mercia Vesna, Titova 45, Jesenice,
delovno knjižico, izdana leta 1988. g-80332

Jakovljević Stipe, Partizanska 17, Trbov-
lje, diplomo št. 343, izdano 24. 6. 1987 za
poklic rudar, izdana na ime Šimunović Mi-
čo. p-80020

Jakše Franc, Spodnje Sleme 5, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7698,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-80028

Jamnik Janez, Četež pri Turjaku 5, Tur-
jak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166053, reg. št. 218135, izdala UE Ljub-
ljana. s-80284

Jan Maja, Cesta na Bokalce 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1216221, št. reg. 222591. s-80035

Janžekovič Erika, Rimska ploščad 11,
Ptuj, diplomo, št. 49, izdana leta 1996,na
ime Kozel Erika. g-80189

Janežič Metoda, Ulica 4. oktobra 27,
Cerklje na Gorenjskem, indeks Srednje tr-
govske šole Ljubljana. s-80086

Jarc Petra, Vodovodna cesta 3, Loga-
tec, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani. s-80310

Jerovšek Mitja, Jezero 1/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarsko in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1988. s-80371

Jović Dejan, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 1994. s-80365

Jošiković Ana Marija, Litostrojska 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16440. s-80207

Jurančič Breda, Šorlijeva 29, Kranj, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano
leta 1968, na ime Pečjak Breda. g-80320

Jurca Urška, Pot za brdom 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15614.
s-80278

Jurejevčič Matevž, Pot v boršt 29, Ivanč-
na Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 19006, izdala UE Grosuplje. s-80314

Jurič Mario, Begunje 160, Begunje na
Gorenjskem, Alpetourovo vozovnico za le-
to1998/99, na relaciji Begunje - Lesce.
g-80246

Kajba Stojan, Trg rudarjev 4, Senovo,
certifikat, št. 009908 za prevoz nevarnih
snovi, izdan 3. 4. 1998. g-80103

Kampič Matjaž, Cesta Maršala Tita 4 A,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
izdala UE Jesenice. s-80022

Kavčič Urška, Podlipoglav 6, Dobrunje,
diplomo Srednje vzgojiteljske šole v Ljublja-
ni, št. 1002, izdana leta 1990. s-80130

Kežman Sonja, Jagodje 76, Izola, spri-
čevalo o končani OŠ - 8. razred. g-80268

Kenda Jasmina, Dravinjska cesta 105,
Slovenska Bistrica, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 32911. s-80342

Kern Igor, Ulica Ane Ziherlove 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
414164, št. reg. 140957. s-80049

Kerznar Stanislava, Šmiklavž 22, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 61,
izdala UE Mozirje. p-80045

Keuc Borut, Šercerjeva cesta 12, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 661172, reg. št. 7465, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-80089

Khan Gizela, Šempeter 34, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
200884, izdala UE Žalec. p-80096

Kisovec Ana, Cesta na dobravo 83, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9510.
p-80066

Klakočar Marna, Lekmarje 20, Sveti Šte-
fan, zaključno spričevalo Poklicne vrtnarske
šole, izdano 13. 2. 1980. g-80113

Kleinberger Klemen, Ribno, Gorenjska
7, Bled, vozovnico, št. 516659, izdal Alpe-
tour Škofja Loka. g-80331

Klinar Milena, Plavški Rovt 8/a, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje ŠT. s 867142.
g-80270
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Kličić Meho, Brvace 1, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 1289, izdala
UE Grosuplje. s-80125

Kličič Dejan, Begunje 161, Begunje na
Gorenjskem, šolsko vozno karto, za relacijo
Begunje-Radovljica. g-80349

Knafelc Andrej, Vrbje 35, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
01131361, izdala UE Žalec. p-80058

Knafelj Bojan, Alme Karlin 30, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29419.
p-80061

Knafeljc Jože, Gubčeva 10a, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
14635, izdala UE Novo mesto. g-80344

Knez Marija, Galicija 20/a, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 902860,
izdala UE Žalec. p-80077

Kožar Elizabeta, Hrastje 199, Kranj, Al-
petourovo vozovnico, št. 927326. g-80004

Kožar Renata, Hrovača 25a, Ribnica, spri-
čevala Srednje tekstilne šole Sevnica,za šol-
ska leta od 1990/91 do 1993/94. g-80122

Kokalj Rok, Ševlje 31, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 21172, izdala UE
Škofja Loka. s-80038

Kolar Aleksandra, Sejmiška 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000701474, št. reg. 28997, izdala UE
Domžale. s-80159

Kolar Aleksandra, Sejmiška 1, Domžale,
indeks Pedagoške fakultete v Ljubljani,št.
01071792. s-80160

Kolarič Damjan, Podvinci 121 B, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-80112

Kolman-Kavčič Alenka, Kolodvorska
12a, Ljubljana, indeks Filozofske fakulte-
te,izdan na ime Kolman Alenka. s-80072

Koncilia Martina, Soteska 71, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11796,
izdala UE Kamnik. s-80172

Konda Božo, Vrtača 19, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5939, izdala UE
Črnomelj. p-80062

Koprivc Julijana, Hrastenice 4, Polhov
Gradec, 14 delnic M banke, št. 00082970.
s-80233

Korpnik Dimitrij, Vanganelska 33/a, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2252. g-80350

Kos Vasilij, Sokolska ul. 18, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG, št.
446, izdala UE Grosuplje. s-80034

Kovačič Milan, Gajska ul. 9, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BGFH, št. 7295,
izdala UE Lendava. p-80006

Kovačič marija, Raka 51, Raka, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
Sevnica, za šolski leti 1993/94 in
1994/95. g-80250

Kozar Miro, Titova c. 112, Senovo, spri-
čevalo 2. letnika Srednje strojne šole Kr-
ško. p-80080

Kozovinc Mojca, Košnica 81/a, Celje,
delovno knjižico. g-80118

Koštomaj Katja, Savinjska c. 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131157, izdala UE Žalec. p-80087

Krafogel Boštjan, Spodnja Jablanica 3,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. S 1184046, izdala UE Litija. s-80203

Kresonja Robert, Kraigherjeva 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32493,
izdala UE Ptuj. g-80016

Križan Marjanca, Ulica 28. maja 65,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1971, na ime Kranjec
Marjanca. s-80052

Krkač Mojca, Ulica Emila Adamiča 21,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 973799, reg. št. 200307, izdala UE Ljub-
ljana. s-80237

Kropar Marjan, Klanec 42, Komenda,
diplomo Srednje šole gostinstva in turizma v
Ljubljani, izdana leta 1989. s-80205

Kuhar Darko, Srednje Gameljne 33/L,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo, smer fotografija, št.
III.51/82, izdana 26. 8. 1991. s-80032

Kukec Darinka, Stojnci 113/a, Markov-
ci, potrdilo o opravljenem tečaju za kuhar-
sko pomočnico, izdano leta 1991. g-80009

Legat Iztok, Obala 119, Portorož, indeks
Fakultete za pomorstvo in promet. g-80187

Leva Katja, Migojnice 6/a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195118,
izdala UE Žalec. p-80089

Levstek Tina, Preglov trg 6, Ljubljana,
delovno knjižico. s-80024

Lešnik Leopold, Grajenščak 89, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
14858, izdala UE Ptuj. g-80256

Likar Barbara, Boletova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229223, št. reg. 177792. s-80202

Likar Božidar, Predmeja 79, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S538828, izdala UE Ajdovščina. g-80358

Lindič Boris, Zasip, Ledina 21, Bled, vo-
zovnico, št. 522491. g-80108

Lipar Janez, Boštanj 35, Boštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2940, iz-
dala UE Sevnica. p-80027

Lipovšek Leopold, Delpinova ulica 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-80258

Loredan Vanda, II. Prekomorske briga-
de 29/d, Koper, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 94. g-80255

Lovec Tine, Preglov trg 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 29294. s-80002

Lužar Boštjan, Brilejeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104886, št. reg. 170837. s-80279

Lukič Mojca, Zdraviliški trg 1, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10140, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-80001

Lukšič Stanislav, Smrečnikova 32, Novo
mesto, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Uradni list RS, št. 50/98,
g-50391. g-80096

Lukšič Stanislav, Smrečnikova 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14786. g-80099

Mahovič Samo, C. Istrskega odreda 2,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23457. g-80324

Majetić Denila, Milčetova pot 21, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-80276

Makorič karmen, Vinjole 30, Lucija, za-
ključno spričevalo OŠ Vojke Šmuc Izola,
izdano leta 1977 na ime Stepančič Kar-
men. g-80312

Mandič Mateja, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 1996. s-80378

Marić Janja, Okrogarjeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765652, št. reg. 86485. s-80361

Marjanović Dušan, Dutovlje 129, Dutov-
lje, spričevalo OŠ Dutovlje, izdano le-
ta1992. s-80213

Marka Maja, Petkova 62, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27030.
s-80240

Markovič Sebastjan, Savska 2, Lesce,
spričevalo 1. letnika, šolsko leto 93/94.
g-80106

Marolt Stane, Mrzlava vas 13, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BG, št. 15759.
p-80046

Martinčič Jože, Predoslje 171, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
137430, reg. št. 26271, izdala UE Kranj.
g-80196

Maček Jan, Na Kresu 20, Železniki, spri-
čevalo1. letnik Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo. s-80296

Maček Marjan, Lopaca 38 b, Prevorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9419,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-80035

Maček Rok, Lipa 21, Velenje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 35148. s-80073

Menart Andrej, Vino 5, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 20990, izdala
UE Grosuplje. s-80206

Merdanovič Valentina, Zorana Velnarja
31, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 23873, izdala UE Murska So-
bota. p-80073

Mezga Tanja, Moste 80I, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15944, iz-
dala UE Kamnik. s-80091

Meznarič Simon, Podgradje 10 F, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
p-80099

Mešič Damir, Petronijeva 5, Koper, spri-
čevalo 2. in 3. letnika SKPŠ Koper. g-80323

Mihajlović Radoslav, Laktaši, Šeškovci,
delovno knjižico. s-80370

Mikložič Damjan, Smrekarjeva 21, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10511,
izdala UE Izola. g-80100

Mlinar Albert, Krajnčica 1, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7985, izdala
UE Šentjur pri Celju. p-80095

Molan Janez, Kladnikova 1, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5608. p-80018

Montanič Davor, Črni Kal 77, Črni Kal,
zaključno spričevalo Sredje kovinarske in
prometne šole Koper. g-80199

Moshchak Zita, Ukrajina, delovno knjiži-
co reg. št. 10158, ser. št. 0276136, izda-
na 16. 3. 1994. s-80028
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Mozetič Gašper, Knezova ulica 36, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103269, št. reg. 192648. s-80374

Murko Dušan, Ljubljanska 97, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700840, reg. št. 16622, izdala UE Domža-
le. s-80369

Murota Leopold, Vučja vas 45, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10888, izdala UE Ljutomer.
p-80014

Novak Zvezdana, Gradišče 34, Tomaž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36917, izdala UE Ptuj. G-80319

Novinić Gragutin, Vevška cesta 26, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
s-80326

Nuhanović Fehim, Cazin, Bosna in Her-
cegovina, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano
22. 6. 1983. s-80282

Oblak Mitja, Rimska ul. 12, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 0010087.
s-80173

Ocepek Jože, Novi dom 13, Trbovlje,
zavarovalno polico št. AO 00101016922,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-80070

Oder Jaro, Ugasle peči 4, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11062, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-80260

Okčič Nedžad, Pahorjeva 30, Koper,
spričevalo Kovinarske šole Koper, izdano
leta 1985. g-80252

Osterman Miroslav, Luže 2 A, Visoko,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne le-
sarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1973.
g-80194

Ovčak Vesna, Gerbičeva ulica 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097086, reg. št. 213904, izdala UE Ljub-
ljana. s-80037

Pap Evgen, Čikečka vas 41/a, Prose-
njakovci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 24878, izdala UE Murska Sobota.
p-80022

Pavec Starovašnik Milena, Grad 49, Cer-
klje na Gorenjskem, vozniško dovolje-
nje,kat. BGH, št. S 226934, reg. št. 25253,
izdala UE Kranj. g-80346

Pavlica Štefanija, Hrvatini 117 a, Anka-
ran, delovno knjižico g-80245

Pavlin Andrej, Preglov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13327,iz-
dal LPP Ljubljana. s-80171

Pavlič Aljoša, Pudob 49, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10087, izdala
UE Cerknica. s-80168

Pavlič Ema, Toneta Meline 10, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 4649. g-80114

Penev Tjaša, Artiče 52c, Artiče, indeks
Filozofske fakultete, izdan leta 1998.
s-80065

Per Milena, Tovarniška ulica 6, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Srednje vzgoji-
teljske šole v Ljubljani, izdano leta 1969.
s-80131

Per Milena, Tovarniška ulica 6, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu, izdalo Ministrstvo za šolstvo. s-80132

Pergar Zoran, Ločič 6 c, Trnovska vas,
delovno knjižico, št. 15159, izdana leta
1989. g-80334

Peršin Nuška, Cesta 24. junija 78, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske sred-
nje šole v Ljubljani, izdano leta 1977 na ime
Zalokar Nuška. s-80208

Pesjak Bernard, Javornik 39, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10716, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-80110

Peterc Nada, Magajnova ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585523, št. reg. 189055. s-80041

Pezirc Anton, Grm 8, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S000653215,
št. reg. 801, izdala UE Metlika. g-80315

Pečar Franc, Ržišče 2, Vače, zaključno
spričevalo Poklicne kovinarske šole, št.
459/10, izdano leta 1968. s-80232

Pintar Petra, Krška vas 75a, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15046,
izdala UE Brežice. p-80012

Pirc Danijel, Vovkovo nabrežje 26, Ko-
per, spričevalo 8. razreda OŠ, izdano avgu-
sta 1995. g-80117

Pirc Marjan, Kocjanova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106366, reg. št. 42537, izdala UE Ljub-
ljana. s-80311

Pivec Veronika, Lemeževa ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354745, reg. št. 85214, izdala UE Ljublja-
na. s-80083

Pišot Franc-Rado, Trg revolucije 5, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9145,
izdala UE Koper. g-80348

Piščanec Polona, Preserje 76 A, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-80321

Plazl Bor, Celovška cesta 136, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6986.
s-80379

Požgai Apollonia, Gaberje 93, Lendava,
indeks št. 61150283, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. g-80010

Podgoršek Ervin, Skaručna 16, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
729940, reg. št. 136512, izdala UE Ljub-
ljana. s-80161

Podrekar Janez, Selca 90, Selca, vo-
zovnico, št. 524172. g-80192

Polajžer Denis, Arja vas 48, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1256979, izdala UE Žalec. p-80034

Porenta Alojzij, Žabnica 13, Žabnica, ve-
teransko izkaznico št. 2784, izdala UE
Kranj, dne 10. 12. 1996. p-80067

Povhe Bojan, Raka 32, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 17169. p-80019

Prah Franc, Curnovec 10c, Sromlje, voz-
niško dovoljenje. p-80032

Praprotnik Marko, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265700, št. reg. 194327. s-80381

Pretnar Jana, Selo pri Bledu 42, Bled,
vozniško dovoljenje. g-80098

Prgič Ivan, Zabukovica 95/a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211099,
izdala UE Žalec. p-80057

Prijatelj Marko, Gumnišče 33, Škofljica,
licenco za mednarodni javni prevoz stvari,
št. 599/458-LM38/1997, izdala OZS Ljub-
ljana, dne 4. 8. 1997. g-80248

Primožič Zmago, Studenec 15, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8276.
s-80056

Pucelj Simona, Podutiška 42, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3554.
s-80123

Puntar Robert, Kamnogoriška cesta 53,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Miška-
Kranjca Ljubljana, izdano leta 1991.
s-80183

Radalj Snežana, Ižanska cesta 68, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411445, št. reg. 162652. s-80271

Radanovič Tomaž, Slogonsko 43, Ka-
pele, letno spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene šole, smer avtoličar, za šolsko
leto 1993/94. g-80254

Radić Jadranko, Pot k Savi 13, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 420155, izdala Zava-
rovalnica Tilia na ime Đukić Vera. s-80167

Rajh Teodor, Kraigherjeva 31, Ptuj, spri-
čevalo za šolsko leto 1992/93, smer eko-
nomsko komercialni tehnik. g-80007

Rajnar Štefan, Panonska ul. 61, Raki-
čan, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 25280. p-80048

Rastoder Spaho, Kosovelova ul. 38, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8336, izdala UE Izola. g-80015

Rebernik Aleksander, Jurčičeva ul. 15,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
8946, izdala UE Radlje ob Dravi. p-80017

Recel Karl, Cesta bratov Milavcev 1, Bre-
žice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02-13-6927/94, izdala Uprava
za pomorstvo. g-80188

Regula Valter, Pod gabri 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 31983, izdala
UE Celje. p-80005

Rehberger Ana, Hrib 2 A, Preddvor, in-
deks FDV v Ljubljani, št. 21014606.
s-80313

Relja Viktor, Gosposvetska 11, Kranj,
spričevalo o končani osnovni šoli. g-80012

Renčof Branko, C. zmage 25, Zagorje
ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje kovi-
narske šole, izdano leta 1983. p-80010

Repec Marta, Sp. Jezersko 19, Jezer-
sko, delovno knjižico. g-80244

Rešković Zlata, Gotska ulica 13, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Vzgojitelj-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1965, na
ime Gomboc Zlata. s-80182

Ribič Mirko, Dobovica 10, Dole pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, šz. S
594139, izdala UE Litija. s-80235
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Rodela Marko, Bonini 51/A, Koper, spri-
čevalo 1. in 2. letnika SGTŠ Izola. g-80336

Rotar Aleš, Podgora 3b, Ravne na Ko-
roškem, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 13419, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-80005

Rupar Brigita, Tomažini 2, Rob, dijaško
mesečno vozovnico, št. 13600. s-80339

Rušnjak  Romanita,  Nazorjeva  2,  Izo-
la,  spričevalo  o  končani  OŠ  v  Kopru.
g-80322

Salešević Ibrahim, Danile Kumarjeve uli-
ca 2, Ljubljana, zaključno spričevalo Sred-
nje kovinarske šole v Domžalah, izdano leta
1984. s-80304

Samarin Jožefa, Cesta na Laze 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645957, reg. št. 53057, izdala UE Ljublja-
na. s-80078

Sambrailo Tomislav, Langusova 56, Ra-
dovljica, indeks Univerze v Mariboru, izdan
1998. g-80316

Schang Cvetka, Ulica miru 13, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Moste, izdano leta 1982 na ime Marinič
Cvetka. s-80330

Schwarz Igor, Benčičeva 17, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 25616,
izdala UE Koper. s-80129

Sekolovnik Ferdo, Javornik 63, Ravne
na Koroškem, zaključno spričevalo št.
92/74, izdano 26. 6. 1974. g-80011

Senčar Suzana, Pušenci 36 a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10624.
g-80105

Simeunović Karmen, Zatišje 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 31016.
p-80085

Simič Ivan, Smlednik 92, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-80380

Skapin Karmen, Tržaška cesta 47, Ljub-
ljana, original potrdila o opravljenem stro-
kovnem izpitu, izdal Zavod za šolstvo in
šport leta 1983 na ime Bago Karmen.
s-80306

Skopec Rado, Društvena ulica 2, Ljub-
ljana, diplomo Srednje trgovsko komercial-
ne šole v Ljubljani, izdana leta 1988.
s-80298

Skubic Matejka, Pot na Plešivico 5, Lu-
kovica pri Brezovici, vozniško dovoljenje kat.
BGH, št. 12906, izdala UE Vrhnika.
s-80020

Slemenjak Darko, Breg 15, Polzela, de-
lovno knjižico. p-80053

Somi Dejan, Trimlini 23, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11334.
p-80090

Stegne Ivan, Golek 4/b, Vinica, spriče-
valo 4. letnika Kmetijskega izobraževalnega
centra Grm, Novo mesto, Tehniške kmetij-
ske šole Novo mesto, poklic kmetijski teh-
nik, izdan leta 1971. g-80220

Stopar Ivan, Lokev 54, Lokev, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7518, izdala
UE Sežana. g-80101

Strajnar Matevž, Ul. talcev 20, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15242, izdala UE Krško. p-80009

Strnad Metka, Ljubeljska ulica 25, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Industrijke
šole Vega, izdana na ime Poreber Metka.

Strnad Metka, Ljubeljska ulica 25, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu,št. 26,
Stenadaktilografski izobraževalni center, le-
ta 1971, na ime Poreber Metka. s-80230

Strnad Metka, Ljubeljska ulica 25, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Hinko Smre-
kar, izdano na ime Poreber Metka. s-80231

Struna Tomaž, Ragovska 10a, Novo me-
sto, dijaško izkaznico. g-80092

Sutlič Irma, Levstikova ul. 17/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23055,
izdala UE Radovljica. s-80031

Svečkorf Dordea, Tomaška vas 5, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10673, izdala UE Slovenj Gra-
dec. g-80109

Šadl Damir, Kramarovci, Rogašovci, voz-
niško dovoljenje, št. 36733. p-80063

Šalamun Darko, Logarovci 21, Križevci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6617,
izdala UE Ljutomer. p-80078

Šantl Franc, Ižanska cesta 342, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1266252, št. reg. 160540. s-80263

Šijanec Dušan, Čebelarska 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24466.
s-80029

Šinkovec Milan, Cesta na Markovec 17,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
14359, izdala UE Koper. g-80249

Škorc Franci, Kristan vrh 74, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 4760,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-80007

Škorjanc Matej, Ritoznoj 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17904. g-80262

Šljivar Darja, Partizanska 43, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10239. g-80198

Šoštarič Suzana, Drage 8, Suhor, in-
deks, št. 82129769, izdala EPF Maribor.
g-80116

Šparemblek Gregor, Stranska pot 20,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1168891, reg. št. 5980, izdala UE Loga-
tec. s-80373

Špegelj Polonca, Arclin 84, Škofja vas,
delovno knjižico. p-80049

Štabi Klemen, Cankarjeva 16, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23112. g-80121

Štampar Marjeta, Kajžar 43, Miklavž pr
Ormožu, indeks Višje šole za socialno delo
v Ljubljani. g-80251

Štemberger Oliver, Sušak 5, Jelšane,
delovno knjižico. g-80243

Štrucelj Jože, Talčji vrh 3, Črnomelj, spri-
čevalo 3. letnika SŠTZU Novo mesto,poklic
avtomehanik, izdano leta 1994. s-80227

Štrukelj Janez, Vavpotičeva ulica 3, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7164, izdala UE Novo mesto. s-80367

Štrukelj Jožef, Rimska cesta 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
64082, št. reg. 12463. s-80095

Šuler Maksimiljan, Splavarska ul. 4, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2481, izdala UE Radlje ob Dra-
vi. p-80031

Šulman Tadej, Trata III/11, Kočevje, voz-
niško dovoljenje št. 9064, izdala UE Kočev-
je. g-80104

Šumrada Nana, Jamova cesta 10, Ljub-
ljana, dijaško izkaznici, izdala Gimnazija Po-
ljane. s-80301

Ščap Drago, Grad 32, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 599900,
reg. št. 27047, izdala UE Kranj. p-80002

Težak Jože, Hrastovec 75, Zavrč, diplo-
mo, št. I/925, izdana 16. 6. 1989.
g-80253

Tesner Stanislav, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 514058,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-80137

Topolinjak Miroslav, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0365922,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-80277

Topčagić Sanela, Prisoje 9/a, Koper,
spričevalo o končani OŠ Dušan Bordon Ko-
per, izdano 1. 6. 1992. g-80347

Toth Štefan, Mladinska 31, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16079,
izdala UE Murska Sobota. g-80111

Tovšak Gregor, Šentilj 81/b, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14645,
izdala UE Slovenj Gradec. g-80259

Traunšek Milena, Cesta v Pečale 11,
Ljubljana, indeks Šolskega centra pisar-
niških kadrov v Ljubljani, izdan leta
1979/80, na ime Kompolšek (Milan) Mile-
na. s-80134

Umek Nina, Betajnova 42, Vrhnika, di-
jaško izkaznico, Izdala Gimnazija Jože Pleč-
nik v Ljubljani. s-80225

Uršič Damjan, Brode 15 a, Škofja Loka,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-80333

Useničnik Šinkovec Nevenka, Andreaška
ulica 14, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šol-
stvo, leta 1987. s-80162

Vasić Željko, Belokranjska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1165959, št. reg. 218054. s-80047

Velikanje Aleš, Krka 56, Novo mesto,
delovno knjižico, reg. št. 34368, ser. št.
142256. g-80337

Verdenik Dejan, Lokovica 142/c, Šo-
štanj, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
trasrednjih šol Velenje. p-80079

Vidic Franci, Vrtnarija 10/b, Vrhnika, de-
lovno knjižico. s-80027

Vidmar Mirko, Dravska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
595734, reg. št. 595734, izdala UE Ljub-
ljana. s-80019

Vlašič Aleksander, Ljubljanska 4/F, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16134, izdala UE Grosuplje. s-80329

Vodopija Zlatica, Rudarska 29, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
430288, reg. št. 3127, izdala SO Idrija.
p-80074
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Voljč Marko, Cesta Dolomitskega odreda
86 E, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 264311, št. reg. 48417. s-80026

Vrečko Dragica, Gramšijev trg 8, Koper,
spričevalo 1. letnika Poklicne administartiv-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1981, na ime
Ribič Dragica. s-80023

Zakrajšek Romana, Stara cesta 9, Škof-
ja Loka, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljub-
ljani, strok. izpit za vzgojitelja predšolskih
otrok, izdano 25. 2. 1987 v Ljubljani.
s-80382

Zavrl Petra, Smrjene 57B, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
468894, reg. št. 8603, izdala UE Kočev-
je. s-80053

Zemljarič Vesna, Pavšičeva ulica 32,
Ljubljana, spričevalo o strokovnem izpitu,
izdala  Izpitna  komisija  za  vzgojitelje  v
vzgojnovarstvenih  zavodih  Ljubljana,  iz-
dano  leta  1976,  na  ime  Kobal  Vesna.
s-80241

Zhang Yi, Žibertova 1, Ljubljana, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424479043.
s-80309

Zupan Peter, Tekstilna ul. 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 86159,
št. reg. 4027, izdala UE Kranj. g-80269

Zver Suzana, Rihtarovci 5, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9235, izdala
UE Gornja Radgona. g-80264

Žolger Robert, Maistrova ul. 2, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8931, izdala UE Radlje ob Dravi. p-80056

Žukovec Janko, Rjava cesta 2a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1296866, reg. št. 217764, izdala UE
Ljubljana. s-80343
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