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KRANJ

Rg-16637

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 1764/93 z dne 7. 1.
1994 pri subjektu vpisa KOBO BONCELJ,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kranj, Duplje, Spodnje Duplje 111, pod
vložno št. 1/1349/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, ustanoviteljev, osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Firma: TELMAR, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: TELMAR, d.o.o. Kranj
Sedež: Duplje, Spodnje Duplje 111
Iz družbe izstopi Silvester Boncelj, v

družbo pa vstopi Jernej Markič, Spodnje
Duplje 111. Silvestru Bonclju prenehajo vsa
pooblastila za zastopanje družbe. Odslej
družbo zastopajo brez omejitve naslednje
osebe: Jernej Markič, Janez Markič in Sil-
vana Boncelj.

Odslej opravlja družba naslednjo dejav-
nost: lastna proizvodnja in proizvodnja v
okviru kooperacije s področja kovinsko pre-
delovalne in elektrotehnične dejavnosti; pre-
voz blaga v cestnem prometu; trgovina na
debelo in na drobno z živili, neživili in me-
šanim blagom; zastopanje, posredovanje in
komisijski posli v prometu blaga in storitev;
komercialni posli v prometu blaga in stori-
tev; visoka gradnja; nizka gradnja in hidro-
gradnja; inštalacijska in druga končna dela
v gradbeništvu; projektiranje gradbenih ob-
jektov; inženiring; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve.

Dosedanja dejavnost družbe se izbriše v
celoti.

Rg-16723

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01751 z dne
23. 6. 1994 pod št. vložka 1/00805/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5332486
Firma: AB CENTER, marketing, trgo-

vina, gostinstvo in turizem, d.o.o., Radov-
ljica

Skrajšana firma: AB CENTER, d.o.o.,
Radovljica

Osnovni kapital: 4,063.000 SIT
Ustanovitelja: Horjak Ivanka, vstop

4. 12. 1989, vložek 1,741.402 SIT, in Hor-
jak Franc, vstop 31. 3. 1992, vložek
2,321.598 SIT, oba iz Ljubljane, Pot ilegal-
cev 7, odgovornost: ne odgovarjata.

Sodni register
Rg-16740

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 1475/94 z dne 6. 7.
1994 pod št. vložka 1/5303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podat-
ki:

Firma: MTS – TRANSPORT, družba
za prevoze in storitve, d.o.o., Jesenice

Skrajšana firma: MTS – TRANSPORT,
d.o.o., Jesenice

Sedež: Jesenice, Spodnji plavž 4b
Ustanovitelja sta Mirko Lakota, Kolod-

vorska 4, Bled in Srečko Klukovič, Zgoša 4,
Begunje na Gorenjskem. Poslovodja družbe
je Srečko Klukovič, Zgoša 4, Begunje na
Gorenjskem, ki zastopa družbo neomejeno.

Osnovni kapital družbe je 1,500.000 SIT.
Poslovni delež ustanovitelja Mirka Lakote
je 750.000 SIT in ustanovitelja Srečka Klu-
koviča 750.000 SIT.

Dejavnost družbe: opravljanje in organi-
zacija prevozniških storitev v domačem in
mednarodnem prometu; opravljanje in or-
ganizacija storitev z gradbeno in kmetijsko
mehanizacijo; opravljanje storitev v servi-
sni in mehanični delavnici s področja avtoe-
lektričarske, mehanične, kleparske in vul-
kanizerske stroke; opravljanje storitev ko-
munalne in kmetijske mehanizacije; vlečna
služba za tovorna in osebna ter ostala vozila
ter pomoč na cesti; leasing vseh vrst oseb-
nih in tovornih vozil ter gradbene in kmetij-
ske mehanizacije; taksi služba; avtošola za
osebna in tovorna vozila; pranje in zaščita
vseh vrst vozil; opravljanje servisnih stori-
tev po specialnem pooblastilu proizvajalca
vseh vrst vozil in gradbene mehanizacije;
nakup in prodaja nepremičnin; posredniški,
zastopniški, agencijski, špediterski, komi-
sijski in komercialni posli v prometu blaga
in storitev; prevoz blaga in potnikov v cest-
nem prometu; informacijski inženiring; ra-
čunalniški inženiring; knjigovodske stori-
tve in finančno svetovanje; servis: vzdrže-
vanje in popravilo tehnološke opreme in mo-
tornih vozil; inženiring na področju strojev
in naprav ter orodja; fotokopiranje in raz-
množevanje, storitve reklame in ekonomske
propagande; menjalniški posli; organizacija
kulturnih, zabavnih ter športnih prireditev;
organizacijske, pravne, finančne, admini-
strativne, tehnične in plansko-programerske
storitve za upravljanje stanovanj in stano-
vanjskih hiš; nakup in prodaja na debelo in
drobno žaganega lesa; trgovina na drobno
in debelo z novimi in rabljenimi osebnimi
in tovornimi vozili, gradbeno in kmetijsko
ter komunalno mehanizacijo in stroji s teh
področij, rezervnimi deli za vse vrste oseb-
nih, tovornih vozil, gradbene in kmetijske
mehanizacije, gumami za vse vrste vozil,
specialnimi orodji, reprodukcijskim in po-
trošnim materialom avtomobilske stroke,
dodatno avtoopremo in avtokozmetiko, iz-
delki za avtoakustiko, elektronskimi aparati
in hi-fi tehniko, gostinske in turistične stori-
tve, zastopanje in posredovanje v prometu

blaga in storitev, živilskimi in neživilskimi
proizvodi; izvoz in uvoz osebnih, tovornih
– novih in rabljenih ter poškodovanih vozil,
gradbene kmetijske in komunalne mehani-
zacije strojev, naprav in rezervnih delov za-
nje, orodja, reprodukcijskega in potrošnega
materiala zanje; uvoz strojev, opreme, po-
trošnega in reprodukcijskega materiala,
orodja in ostalih potrebščin za opravljanje
lastne proizvodnje in storitev; uvoz novih in
rabljenih rezervnih delov, notranje in do-
datne avtoopreme, avtokozmetike, special-
nih tovornih vozil in gradbene in komunal-
ne mehanizacije; uvoz in izvoz živil in neži-
vilskih proizvodov vseh trgovskih strok;
mednarodna špedicija; izvajanje investicij-
skih del v tujini.

Družba ima vsa pooblastila in odgovarja
za svoje obveznosti s svojim celotnim pre-
moženjem.

Rg-16763

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02947 z dne 31.
8. 1994 pod št. vložka 1/05328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5845785
Firma: BIRK IN DRUGI, podjetje za

intelektualno in storitveno dejavnost, Ra-
dovljica, d.n.o.

Skrajšana firma: BIRK IN DRUGI, Ra-
dovljica, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radovljica, Gradnikova 103
Ustanovitelja: Birk Miroslav in Eri Birk

Marijana, oba iz Radovljice, Gradnikova
103, vstopila 20. 4. 1994, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Birk
Miroslav in Eri Birk Marijana, imenovana
20. 4. 1994 za poslovodji, ki zastopata druž-
bo neomejeno.

Dejavnost družbe: funkcionalno izobra-
ževanje, dopolnilno izobraževanje, jezikov-
no izobraževanje, nudenje strokovne pomo-
či pri usposabljanju in izobraževanju (men-
torstvo) na kulturnem, umetniškem in jezi-
kovnem področju, usposabljanje za potrebe
gospodinjstev, organizacija tečajev in dru-
gih aktivnosti za izboljšanje kvalitete živ-
ljenja in zdravstvene kulture ter posredova-
nje mejnih znanj, poučevanje ročnih del,
organizacija in izvajanje seminarjev, posve-
tovanj, kongresov, simpozijev in srečanj s
področja gospodarstva in negospodarstva,
kulture, umetnosti...., prirejanje poslovno-
izobraževalnih in kulturno-umetniških de-
lavnic, organizacija kulturnih prireditev, or-
ganizacija izletništva, prevajalske storitve,
lektorstvo, galerijska dejavnost, svetovanje
na področju poslovanja družb, zavodov in
drugih organizacij, poslovne storitve ter dru-
ge neomenjene storitve in zastopanje kot
zasebna praksa, izvzemši odvetniške in no-
tarske storitve, raziskovalno-razvojne stori-
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tve v družbenih dejavnostih, zastopanje tu-
jih pravnih oseb s področja prodaje didak-
tičnih in drugih pripomočkov, zastopanje,
posredovanje in komisijski posli v prometu
blaga in storitev, zbiranje in posredovanje
podatkov med ponudniki in iskalci zaposli-
tve, posredovanje v prometu z nepremični-
nami, čiščenje poslovnih in drugih prosto-
rov, storitve turističnih uradov in agencij,
administrativne storitve.

Rg-16815

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01154 z dne
30. 11. 1994 pod št. vložka 1/03352/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5615470
Firma: GORA, proizvodno trgovsko

podjetje, Kropa, d.o.o.
Skrajšana firma: GORA, Kropa, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,577.936 SIT
Ustanovitelj: Rajgelj Anton, Kropa 2A,

vstop 31. 3. 1992, vložek 1,577.936 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16817

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03175 z dne
7. 11. 1994 pri subjektu vpisa BONENA,
trgovina in proizvodnja, Trboje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/04491/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5746256
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bukovnik Irena in Bukov-

nik Bojan, oba iz Kranja, Trboje 87, vstopi-
la 17. 3. 1993, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-16818

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03168 z dne
7. 11. 1994 pri subjektu vpisa JUR, go-
stinstvo in turizem, Lesce, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/04522/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5755093
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kuralt Jure, Lesce, Dacar-

jeva 12, vstop 23. 3. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16819

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03161 z dne
7. 11. 1994 pod št. vložka 1/03884/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Firma: KR, trgovsko in zastopniško
podjetje, Radovljica, d.o.o.

Skrajšana firma: KR, Radovljica, d.o.o.
Dejavnost se razširi še na opravljanje

zobozdravstvene dejavnosti in fizioterapije.

Rg-16821

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03165 z dne 7.
11. 1994 pod št. vložka 1/01565/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-

sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5415292
Firma: MIKEL, kooperacija, gostins-

tvo, elektronika, d.o.o., Mavčiče
Osnovni kapital: 1,500.524 SIT
Ustanovitelja: Draksler Ivana in Drak-

sler Mitja, oba iz Mavčič, Podreča 81, vsto-
pila 18. 6. 1990, vložila po 750.262 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16823

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03101 z dne
18. 11. 1994 pod št. vložka 1/05362/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, razširitev dejavnosti, spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5862159
Firma: MOTOZIP TRGOVINA, uvoz-

no izvozno podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Jesenice

Skrajšana firma: MOTOZIP TRGO-
VINA, d.o.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jesenice, Spodnji plavž 6B
Osnovni kapital: 1,515.070 SIT
Ustanovitelja: Klančar Anuša, Cerknica,

C. 4. maja 21, vstop 8. 4. 1993, in Pogačar
Marjan, Mojstrana, Zgornja Radovna 23,
vstop 5. 4. 1994, vložek 1,515.070 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačar Marjan, imenovan 5. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1994: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170

Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5274 Druga popravila, d.n.;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov (bari); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Taksi; 6023 Drug kopenski
potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6522 Drugo kreditno po-
sredovanje; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9302 Dejavnost frizerskih in koz-
metičnih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.

Rg-16826

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00687 z dne
18. 11. 1994 pod št. vložka 1/01587/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5415543
Firma: DALUS, posredniško podjetje,

Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: DALUS, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Savčič Željko, Kranj, Trg

Rivoli 6, vstop 3. 8. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16828

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00848 z dne
18. 11. 1994 pod št. vložka 1/02905/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in po-
višanje osnovnega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5561710
Firma: MTS, trgovina, posredovanje in

storitve, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: MTS, Škofja Loka
Osnovni kapital: 7,273.000 SIT
Ustanovitelja: Kreačič Igor, Škofja Lo-

ka, Virmaše 51, in Klemenčič Edo, Kranj,
Benedikova 27, vstopila 31. 1. 1992, vložila
po 3,636.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-16830

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03163 z dne
7. 11. 1994 pod št. vložka 1/01255/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.. 5378885
Firma: GOLF, podjetje za marketing

in usposabljanje voznikov, d.o.o.,
Skrajšana firma: GOLF, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,967.182 SIT
Ustanovitelj: Stojan Brane, Kranj, Kranj-

ska cesta 14, vstop 7. 6. 1990, vložek
1,967.182 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16834

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 606/94 z dne 24. 11.
1994 pod št. vložka 1/4578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Firma: APTA – proizvodno – trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj

Sedež: Kranj, Okornova 10
Osnovni kapital družbe in delež družbe-

nika Babič Andreja, Okornova 10, Kranj, se
poveča s 109.575 SIT na 2,307.575 SIT.

Rg-16835

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03067 z dne 24.
11. 1994 pri subjektu vpisa UTA, Podjetje
za trgovino, proizvodnjo električne ener-
gije, gradbeništvo, svetovanje, Žirovnica,
d.o.o., pod vložno št. 1/04566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo ustanovite-
ljev in osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5754984
Skrajšana firma: UTA, d.o.o., Žirovnica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Razinger Vladoša in Ogrin

Marija, izstopila 13. 9. 1994; Ogrin Uroš,
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 13 in Razin-
ger Anton, Jesenice, V Mostah št. 17/c, vlo-
žila po 600.000 SIT, ter Oštir Janez, Laško,
Spodnja Rečica 106, vložil 300.000 SIT,
vstopili 13. 9. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Razinger Vladoša, razrešen 13. 9.
1994; direktor Razinger Anton, imenovan
13. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16839

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01109 z dne 29.
11. 1994 pod št. vložka 1/03670/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5649099
Firma: LIVADA, prevozno-trgovsko

podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: LIVADA, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,501.630 SIT
Ustanovitelji: Bundalo Žarko, Kranj, Ce-

sta JLA 6, vstop 5. 4. 1992, vložek 1,501.630
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16842

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02519 z dne
7. 12. 1994 pod št. vložka 1/01576/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5412528
Firma: PAMI, podjetje za trgovino in

založništvo, Železniki, d.o.o.
Skrajšana firma: PAMI, Železniki, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Polajnar Anton, Železniki,

Češnjica 35, vstop 16. 7. 1990, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: proi-
zvodnja drobnih predmetov iz kovine, pla-
stike, gume in tekstila; konstrukcija drobnih
predmetov; izdelava in montaža opreme;
servisiranje opreme; embaliranje in emba-
laža.

Rg-16843

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03117 z dne
8. 12. 1994 pri subjektu vpisa MEDEO,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, pod
vložno št. 1/03509/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
spremembo ustanoviteljev, dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5867959
Firma: DE – PO, trgovina, proizvod-

nja, Škofja Loka, d.o.o.
Skrajšana firma: DE – PO, Škofja Lo-

ka, d.o.o.
Sedež: Poljane, Hotovlja 32
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Oblak Janez, izstopil

12. 10. 1994; Demšar Stanislav, Poljane,
Hotovlja 32, in Polajnko Darko, Škofja Lo-
ka, Podlubnik 99, vstopila 12. 10. 1994,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Oblak Janez, razrešen 12. 10. 1994; di-
rektor Demšar Stanislav in družbenik Po-
lajnko Darko, imenovana 12. 10. 1994, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1994: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,

povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, brez veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobi-
vanje apnenca, sadre in krede; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov in izdelkov iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib
in ribjih izdelkov; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za male živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proi-
zvodnja vina iz grozdja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1959
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Lesno
stavbarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2651 Proi-
zvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske
mešanice; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 4010 Proizvod-
nja in distribucija elektrike; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
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gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s

kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov (bari); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški prevoz
na rednih progah; 6022 Taksi; 6023 Drug
kopenski potniški prevoz; 6024 Cestni to-
vorni prevoz; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Agencije za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 9000
Storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov.

Rg-16845

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03234 z dne 8.
12. 1994 pod št. vložka 1/05373/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5875536
Firma: V GOZDU, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: V GOZDU, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Smledniška cesta 132A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Studen Marija, Kranj,

Smledniška 132, vstop 9. 11. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Studen Marija, imenovana 9. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1994: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov (bari); 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9302 De-
javnost frizerskih in kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-16846

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03287 z dne
8. 12. 1994 pri subjektu vpisa ISKRA
KIBERNETIKA, Tovarna orodij in na-
prav, Kranj, p.o., pod vložno št.
1/01292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5045100
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Skodlar Franc, razrešen
23. 11. 1994; Grašič Franc, Duplje, Zgornje
Duplje 68, imenovan 23. 11. 1994, zastopa
družbo neomejeno.

Rg-16849

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02340 z dne
1. 12. 1994 pod št. vložka 1/02797/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo ustanoviteljev, dejavnosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5559600
Firma: PROTAX, promet in storitve,

d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: PROTAX, d.o.o., Je-

senice
Sedež: Jesenice, Ruparjeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Jana, izstopila

30. 5. 1994; Kristan Rudi, Žirovnica, Rodi-
ne 63, vložek 1,050.000 SIT ter Grčar Dra-
go, Jesenice, C. Viktorja Svetina 8/b, Čufar
Jožef, Jesenice, C. Cirila Tavčarja 3/b, Ko-
želj Borut, Jesenice, Tomšičeva 89, vložili
po 150.000 SIT, vstopili 30. 5. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Božič Jana, razrešena 30. 5. 1994;
direktor Kristan Rudi, imenovan 30. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Brišejo se dejavnosti: osebne storitve
(pedikerstvo, kozmetika); naravna zdravlje-
nja; izobraževanje s področja naravnega
zdravljenja; organizacija in postopki v zve-
zi z leasingom neživilskih izdelkov; zbira-
nje in posredovanje informacij s področja
naravnega zdravljenja, nege in trgovine;
obrtne storitve in popravila, kot npr. resta-
vratorstvo; prevoz za lastne potrebe z oseb-
nimi in tovornimi vozili; športni in turistič-
ni marketing; prirejanje sejmov in razstav;
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namizno založništvo; menjalniški posli; tr-
govina z živilskimi proizvodi na drobno;
trgovina z neživilskimi proizvodi na drob-
no; trgovina z naftnimi derivati na drobno.

Dejavnost se razširi z naslednjim: pre-
voz blaga in oseb v cestnem prometu; ko-
mercialne storitve pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; trgovina z vo-
zili in deli na drobno; neomenjene storitve
na področju prometa: notranja in medna-
rodna špedicija, posredništvo, komisijski
posli na področju prometa blaga in storitev;
špedicija; rent-a-car; čiščenje avtomobilov;
vlečna služba; zabavne igre na igralnih av-
tomatih-fliperjih, videoigre in drugi avto-
mati, ki ne omogočajo izplačila denarnih
dobitkov; izvajanje gradbenih del; poslov-
no svetovanje; druge neomenjene poslovne
storitve; proizvodnja izdelkov iz lesa, ko-
vin, plastičnih mas, gume in tekstila.

Rg-16853

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03029 z dne
13. 12. 1994 pod št. vložka 1/05378/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5865271
Firma: VENLES, proizvodnja lesarskih

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

govornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta talcev 3A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vengar Blaž, Jesenice, Ce-

sta talcev 3A, vstop 20. 9. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vengar Blaž, imenovan 20. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1994: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Le-
sno stavbarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 6024
Cestni tovorni prevoz; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-16854

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01241 z dne 14.
12. 1994 pri subjektu vpisa REV, podjetje
za grafično svetovanje Žirovnica, d.o.o.,

pod vložno št. 1/00943/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5339162
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanovitelja: Rev Sašo, vstop 23. 2.

1990, vložek 857.820 SIT, in Rev Bojana,
vstop 4. 8. 1992, vložek 824.180 SIT, oba iz
Žirovnice, Breg 14, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-16855

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01237 z dne
14. 12. 1994 pri subjektu vpisa FELIX, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Kranj, pod vložno št. 1/03055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovnega kapitala in pro-
kuro s temile podatki:

Matična št.: 5780128
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuri Srečko, Škofja Loka,

Partizanska 47, vstop 30. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kuri Martina, Škofja Loka, Parti-
zanska c. 47, imenovana 18. 5. 1994.

Rg-16856

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/03069 z dne
14. 12. 1994 pod št. vložka 1/00479/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293901
Firma: PAN, reklamna agencija, Kranj,

d.o.o.
Skrajšana firma: PAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,084.000 SIT
Ustanovitelja: Pangeršič Litaj Tomaž,

Preddvor 68A in Petrovič Mitja, Preddvor
2, vstopila 31. 10. 1989, vložila po
1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost se razširi na: storitve reklame
in ekonomske propagande; storitve razisko-
vanja trga (marketing); dejavnost radia in
radijskega studia.

Rg-16857

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02841 z dne
14. 12. 1994 pod št. vložka 1/05381/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge ter spremem-
bo družbenikov, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5816653
Firma: IRCA – GRELCI, družba za

proizvodnjo in trgovino grelcev, d.o.o.
Skrajšana firma: IRCA – GRELCI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lesce, Alpska 43
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski inštitut za ma-

nagement, Podjetje za gospodarsko sveto-

vanje, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Mikloši-
čeva 38, vložil 2,100.000 SIT, dr. Rado Ra-
ce, Trst, Via Refosco 11/6, vložil 210.000
SIT, in dr. Janko Tischler jun., Latschach,
Avstrija, Karavankenweg 22, vložil 210.000
SIT, vstopili 15. 3. 1993 ter IRCA S.P.A.,
San Vendemian, Viale Vendemian 31, vlo-
žil 1,500.000 SIT, vstopil 4. 7. 1994 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor dr. Brun Duilio, S. Lucia di Piave,
Via Risorgimento 31, imenovan 4. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurista
Pusca Gian Paolo, Susegana (Treviso), Via
Delle Betulle 15, in Verhunc Branko, Bled,
Ribenska 30, imenovana 4. 7. 1994.

Tičar Bojanu preneha pooblastilo za za-
stopanje.

Dejavnost družbe se spremeni v celoti,
tako da se stara briše, nova pa se odslej
glasi: proizvodnja grelcev za belo tehniko
ter industrijskih grelcev; trgovina na debelo
in na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, posebej z grelci za belo tehniko
in industrijskimi grelci; posredovanje v pro-
metu živilskih in neživilskih proizvodov in
nepremičnin; proizvodnja vseh vrst indu-
strijskih izdelkov; pridobivanje in odstopa-
nje pravice industrijske lastnine, znanja in
izkušenj (know-how); posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev; kom-
penzacijski posli, reeksport; dela v zvezi z
oplemenitenjem (predelava, dodelava, ob-
delava) blaga, posebej grelcev za belo teh-
niko in industrijskih grelcev.

Rg-16858

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00626 z dne
15. 12. 1994 pod št. vložka 1/03276/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595452
Firma: ARCUS, projektiranje in inže-

niring, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ARCUS, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Cesta 1. maja 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Špik Bojan, Kranj, Cesta

1. maja 25, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: cestni in mestni
promet, gostinstvo in turistično posredova-
nje; menjalniške posle, najem in leasing mo-
tornih vozil in raznovrstne opreme ter blaga.

Rg-16859

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00680 z dne 15.
12. 1994 pod št. vložka 1/05002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5781418
Firma: ŠPELCA, proizvodnja, trgovi-

na, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPELCA, d.o.o., Bašelj
Osnovni kapital: 1,782.000 SIT
Ustanoviteljica: Cuderman Nataša, Pred-

dvor, Bašelj 5, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,782.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-16860

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00903 z dne
16. 12. 1994 pod št. vložka 1/00504/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge ter spremembo na-
tančnega naslova in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5291097
Firma: EGART TRADE, notranja in

zunanja trgovina ter storitve, Preddvor,
d.o.o.

Skrajšana firma: EGART TRADE, Pred-
dvor, d.o.o.

Sedež: Preddvor, Francarija 23
Osnovni kapital: 1,556.080 SIT
Ustanovitelj: Egart Anton, Preddvor 139,

vstop 17. 11. 1989, vložek 1,556.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Na novo se vpiše: trgovina na debelo in
drobno z materialom, potrebščinami in opre-
mo za zobozdravstvo (cement, surovine za
plombe, zobje, vosek, plastične mase, razne
kemikalije, ipd.).

Rg-16863

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02016 z dne
16. 12. 1994 pod št. vložka 1/01050/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev in razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5354994
Firma: WEM, Podjetje za proizvodnjo

embalaže, sitotisk, notranjo in zunanjo
trgovino, Škofja Loka, d.o.o.

Skrajšana firma: WEM, Škofja Loka,
d.o.o.

Osnovni kapital: 14,548.539,50 SIT
Ustanovitelja: Dolinar Janez, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 135, vstop 19. 3. 1990,
vložek 9,547.539,50 SIT, in Dolinar Ro-
bert, Žabnica, Srednje Bitnje 105A, vstop
11. 5. 1994, vložek 5,001.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: obde-
lava kovin, izdelava orodij; proizvodnja pa-
pirne galanterije; proizvodnja izdelkov iz
PVC folije ter umetnega usnja; fotokopira-
nje in razmnoževanje.

Rg-16864

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02003 z dne
16. 12. 1994 pod št. vložka 1/03275/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595819
Firma: APOHITECHA, Škofja Loka,

podjetje za storitve in proizvodnjo izdel-
kov visoke tehnologije s področja farma-
cije, medicine, kemije, stomatologije,
agronomije in turizma, d.o.o.

Skrajšana firma: APOHITECHA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,539.000 SIT
Ustanoviteljica: Zavec Jolanda, Ljublja-

na, Njegoševa 7, vstop 4. 5. 1992, vložek
768.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi proizvodi.

Rg-16865

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01799 z dne
20. 12. 1994 pod št. vložka 1/04288/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 5709253
Firma: BADRS, trgovina in storitve,

d.o.o., Cerklje
Skrajšana firma: BADRS, d.o.o., Cerklje
Osnovni kapital: 1,518.772 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Branko, Cerklje,

Poženik 2, vstop 14. 1. 1993, vložek
1,518.772 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Doli-
nar Silva, Cerklje, Poženik 2, ki od 23. 5.
1994 zastopa družbo brez omejitev kot pro-
kuristka.

Rg-16866

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01790 z dne
20. 12. 1994 pod št. vložka 1/03421/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629985
Firma: SNEDIC, podjetje za gradbena

in zaključna dela, Goriče, d.o.o.
Skrajšana firma: SNEDIC, Goriče, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Snedic Jože, Golnik, Gori-

če 43B, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni s: prevo-
zom oseb in tovora v cestnem prometu.

Rg-16867

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00627 z dne
20. 12. 1994 pod št. vložka 1/03145/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5587182
Firma: SVEPO, podjetje za svetovanje

in posredovanje, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: SVEPO, d.o.o., Tržič
Sedež: Tržič, Kranjska cesta 45
Osnovni kapital: 1,672.549 SIT
Ustanoviteljica: Brezar Dragica, Tržič,

Kranjska cesta 45, vstop 17. 2. 1992, vložek
1,672.549 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16868

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00548 z dne 20.
12. 1994 pod št. vložka 1/03553/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5636027
Firma: OSICOM, računalniške komu-

nikacije, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: OSICOM, d.o.o., Škof-

ja Loka
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Franko Janez, Škofja Lo-

ka, Puštal 108, vstop 12. 5. 1992, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16871

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00577 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/04661/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5756090
Firma: NOTES, podjetje za trgovino in

razvoj računalniške opreme, d.o.o., Be-
gunje

Skrajšana firma: NOTES, d.o.o., Begu-
nje

Sedež: Begunje, Begunje 69
Osnovni kapital. 1,502.500 SIT
Ustanovitelja: Gašperin Marjan, Begunje

69, vložil 1,565.500 SIT, in Dečman Mitja,
Jesenice, Bokalova 19, vložil 265.000 SIT,
vstopila 18. 3. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-16872

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00656 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/02984/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, povišanje osnovnega kapitala in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5567840
Firma: MONY, avtoservis, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: MONY, d.o.o., Bled
Osnovni kapital: 1,661.000 SIT
Ustanovitelja: Poljanec Zvone in Šimic

Alenka, oba z Bleda, Cankarjeva 30, vstopi-
la 28. 1. 1992, vložila po 830.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; organizacija in izvedba seminar-
jev; organizacija in izvedba športne rekrea-
cije.

Rg-16873

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00617 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/02287/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5491894
Firma: TEA, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o, Bled
Skrajšana firma: TEA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Anton, Bled, Hra-

stova 3, vstop 13. 3. 1991, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16874

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02000 z dne
16. 12. 1994 pod št. vložka 1/02277/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5812119
Firma: TYPOGRAFIKA JK, podjetje

za opravljanje trgovskih, proizvodnih in
storitvenih dejavnosti, Naklo, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,900.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhar Robert, Naklo, Na

Kalu 13, vstop 14. 3. 1994, vložek 2,900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-16877

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00614 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/01861/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5453712
Firma: MARTINJAK, podjetje za pro-

jektiranje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: MARTINJAK, d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Martinjak Sonja in Marti-

njak Igor, oba iz Kranja, Jelenčeva 10, vsto-
pila 11. 1. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16878

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01435 z dne 21.
12. 1994 pri subjektu vpisa TIVO, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve, Škof-
ja Loka, d.o.o., pod vložno št. 1/01870/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovnega kapitala, spre-
membo naziva in osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5455839
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Jelenc Gabrijela, vstopila

18. 10. 1990 in Jelenc Janez, vstopil 18. 5.
1994, oba iz Škofje Loke, Podlubnik 203,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-
lenc Janez, razrešen 18. 5. 1994 kot eko-
nomski svetovalec in ponovno imenovan za
zastopnika brez omejitev.

Rg-16879

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02769 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/00375/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, in spre-
membo firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5279879
Firma: ELAN TRADE, d.o.o., podjetje

za izvoz, uvoz, Begunje na Gorenjskem
Skrajšana firma: ELAN TRADE, d.o.o.,

Begunje na Gorenjskem
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Begunje na Gorenjskem, Begu-

nje št. 1
Osnovni kapital: 5,068.434 SIT
Ustanovitelja: ELAN, podjetje za usta-

navljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetje, d.d., Begunje, Begunje na Go-
renjskem št. 1, vložek 3,000.000 SIT, in
ELAN, International GmbH, Furnitz, Av-
strija, Karntner Strasse 48, vložek 2,068.434
SIT – vstopila 5. 7. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šter Miloš, Radovljica, Roblekovo
naselje št. 33, imenovan 20. 5. 1994, zasto-
pa družbo neomejeno.

Rg-16880

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00596 z dne 21.
12. 1994 pod št. vložka 1/03536/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in povišanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5636167
Firma: ALTAMA COMMERCE, tr-

govsko podjetje in kooperacija, d.o.o.,
Kranj

Sedež: Kranj, Cesta 1. maja 5
Osnovni kapital: 1,566.870 SIT
Ustanoviteljica: Lapajne Alenka, Kranj,

Župančičeva 10, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,566.870 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16883

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02111 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/04668/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in spremembo us-
tanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5749018
Firma: JERNEJC, podjetje za avto-

elektriko in trgovino, Jesenice, d.o.o.
Skrajšana firma: JERNEJC, Jesenice,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,699.251 SIT
Ustanovitelja: Jernejc Aleksander, vstop

29. 3. 1993, vložek 420.100 SIT, in Jernejc
Ivica, vstop 24. 5. 1994, vložek 1,279.151
SIT, oba z Jesenic, C. 1. maja 124, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-16886

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00351 z dne 19.
12. 1994 pod št. vložka 1/00421/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah ter
spremembo ustanoviteljev in osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5292433
Firma: KOROTAN, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, servisiranje in sveto-
vanje, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: KOROTAN, d.o.o.,
Kranj

Sedež: Kranj, Struževo 20
Osnovni kapital: 1,907.000 SIT
Ustanovitelja: Šumi Ivan in Šumi Janja,

oba iz Kranja, Struževo 20, vstopila 28. 9.
1989, vložila po 953.500 SIT, Bogataj Kržan
Nadislava in Triler Janez, izstopila 5. 4. 1994.

Rg-16887

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00581 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/02908/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5564549
Firma: METALLINE, predelava kovin,

d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: METALLINE, d.o.o.,

Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,792.000 SIT
Ustanovitelj: Škrlec Boris, Poljane 66,

vstop 17. 9. 1991, vložek 1,792.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16889

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00375 z dne
21. 12. 1994 pod št. vložka 1/04140/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5689597
Firma: TM – PICK, podjetje za grad-

beništvo, gostinstvo, turizem in trgovino,
d.o.o., Bohinjska Bistrica

Skrajšana firma: TM – PICK, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica

Sedež: Bohinjska Bistrica, Triglavska
ul. 27

Osnovni kapital: 1,693.000 SIT
Ustanovitelj: Topolnik Marjan, Bohinj-

ska Bistrica, Triglavska ul. 27, vstop 16. 11.
1992, vložek 1,693.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-16890

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00713 z dne
27. 12. 1994 pod št. vložka 1/00474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5297222
Firma: PRIMC, marketing storitve,

Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMC, Kranj, d.o.o.
Sedež: Kranj, Pot v Bitnje 7
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Primc Niko, Kranj, Šorlije-

va 35, vstop 6. 11. 1989, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16892

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01525 z dne
23. 12. 1994 pri subjektu vpisa D ART,
podjetje za proizvodnjo, montažo in trgo-
vino, Škofja Loka, d.o.o., pod vložno št.
1/04520/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745586
Skrajšana firma: D ART, Škofja Loka,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelj: Dobnikar Jože, Škofja Lo-

ka, Stara Loka 89, vstop 24. 12. 1992, vlo-
žek 1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
industrijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu, prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu.

Dejavnost družbe je odslej naslednja: ra-
ziskava trga za potrebe investitorjev in iz-
vajalcev; sodelovanje pri izdelavi projektne
naloge in izdelava projektne naloge; izdela-
va projektne dokumentacije; proizvodnja
končnih lesenih izdelkov, od tega proizvod-
nja lesenega pohištva in proizvodnja drugih
končnih lesenih izdelkov; proizvodnja stro-
jev in naprav, od tega proizvodnja drugih
strojev in naprav; servisne in montažne sto-
ritve v zvezi s proizvodnjo končnih lesenih
izdelkov in proizvodnjo strojev in naprav;
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popravilo in vzdrževanje izdelkov precizne
mehanike; organizacija in izvajanje ter koor-
dinacija del na posameznih projektih; izde-
lava investicijskih programov in analiz us-
pešnosti projekta; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; industrijska in zaključna
dela v gradbeništvu; prevoz potnikov in bla-
ga v cestnem prometu.

Rg-16894

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00746 z dne
27. 12. 1994 pod št. vložka 1/05057/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala in spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5787084
Firma: TRIGLAV COMMERCE, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TRIGLAV COMMER-

CE, d.o.o., Kranj
Sedež: Jezerska c. 60, Kranj
Osnovni kapital: 1,628.200 SIT
Ustanovitelj: Hlebec Rudi, Kranj, Jen-

kova 1, vstop 17. 5. 1993, vložek 1,628.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16895

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/00753 z dne
27. 12. 1994 pod št. vložka 1/03764/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5758041
Firma: KRESNICA, d.o.o., proizvod-

no, trgovsko podjetje, Kranj
Sedež: Mlaška c. 57, Kranj
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Franc, Kranj,

Mlaška c. 57, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16898

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01817 z dne
20. 6. 1994 pod št. vložka 1/05174/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5853125
Firma: SUMONT, suhomontažne sto-

ritve v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: SUMONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Hrastje 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Roman, Tržič, Ze-

lenica 4, in Belehar Janez, Kranj, Hrastje
29, vstopila 15. 5. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Mlinar Roman in Belehar Janez, ime-
novana 15. 5. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe je: zaključna gradbena
dela; organizacija in posredovanje pri grad-
nji kompletnih objektov in njihovih delov
(inženiring); trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi iz vseh trgovskih

strok; gostinske storitve nastanitve, prehra-
ne in druge gostinske storitve; turistično po-
sredovanje; založništvo; prirejanje tečajev
za pridobivanje posebnega znanja in spret-
nosti na športnem in drugih področjih (dru-
go izobraževanje); storitve oglaševanja in
reklamiranja, zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev.

Rg-16901

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01547 z dne
23. 12. 1994 pri subjektu vpisa SMC – Pod-
jetje za proizvodnjo, skladiščne storitve,
inženiring trgovino, uvoz-izvoz, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/03087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5583730
Firma: SMC, proizvodnja s trgovino,

Škofja Loka, d.o.o.
Skrajšana firma: SMC, Škofja Loka,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mohorič Stane, Škofja Lo-

ka, Plevno 4A, vstop 16. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16940

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02145 z dne 31. 5. 1995 pod št.
vložka 1/03384/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5829569
Firma: TEXIMA-KONTA, trgovinsko

in storitveno podjetje, d.o.o., Žirovnica
Skrajšana firma: TEXIMA-KONTA,

d.o.o., Žirovnica
Sedež: Moste 74 B, Žirovnica
Osnovni kapital: 1,583.903 SIT
Ustanovitelji: Mavsar Jakob, vložil

1,563.903 SIT, in Mavsar Marija, vložila
10.000 SIT, oba iz Žirovnice, Moste 74B,
ter Zupanc Tatjana, Jesenice, B. Stražišar
31A, vložila 10.000 SIT – vstopili 29. 1.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-16941

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01375 z dne 16. 5. 1995 pod št.
vložka 1/02543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5523974
Firma: MIVAR, Podjetje za mednarod-

no trgovino in storitve, d.o.o., Križe
Skrajšana firma: MIVAR, d.o.o., Križe
Sedež: C. Kokrškega odreda 17, Križe
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šober Viktor, Tržič, Pri-

stavška c. 55, vstopil 27. 2. 1991, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dobran Raffaele in Veternik Marjan, izsto-
pila 20. 5. 1994.

Rg-16943

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00729 z dne 5. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05467/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900093
Firma: FDM – FINŽGAR IN OSTALI,

družba za proizvodnjo in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: FDM, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Begunje na Gorenjskem, Begu-

nje na Gorenjskem 128B
Ustanovitelja: Finžgar Drago in Finžgar

Marija, oba iz Begunj na Gorenjskem 128B,
vstopila 21. 4. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Finž-
gar Drago, imenovan 21. 4. 1995, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1995: 0124 Re-
ja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 2734
Vlečenje žice; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje.

Rg-17714

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01773 z dne 30. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa DENT KERAMIKA, Škofja
Loka, d.o.o., sedež: Gorenja vas – Reteče
11, Škofja Loka, pod vložno št. 1/02074/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge, spremembo
firme, ustanoviteljev in osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5475333
Firma: DENT KERAMIKA, zoboteh-

nične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DENT KERAMIKA,

d.o.o.
Sedež: Škofja Loka, Gorenja vas-Re-

teče 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bobnar Franci in Bob-

nar Jožica, vstopila 18. 12. 1990, ter Bob-
nar Špela, vstopila 24. 5. 1994, vsi iz Škof-
je Loke, Gorenja vas – Reteče 11, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bobnar Franci, razrešen 24. 5. 1994;
direktorica Bobnar Špela, imenovana 24. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17715

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01791 z dne 30. 6. 1995 pod št.
vložka 1/03591/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5650186
Firma: GLUHICOM, podjetje za proi-

zvodnjo, storitve in trgovino, Žiri, d.o.o.
Skrajšana firma: GLUHICOM, Žiri,

d.o.o.
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Sedež: Jezerska c. 1, Žiri
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gluhodedov Matija, Žiri,

Jezerska c. 1, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17716

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01771 z dne 30. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5557321
Firma: OBRTNO PODJETJE PRES-

TOR, gradbena in obrtniška dela, trgo-
vina in gostinstvo, Zg. Bela, d.o.o.

Skrajšana firma: OBRTNO PODJETJE
PRESTOR, d.o.o., Zg. Bela

Sedež: Zg. Bela 70, Preddvor
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Prestor Srečo, Preddvor,

Zg. Bela 70, vstop 6. 2. 1991, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17717

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01779 z dne 30. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02937/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povišanje osnovne vloge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5565383
Firma: ARI, podjetje za arhitekturo,

računalništvo in inženiring, Škofja Loka,
d.o.o.

Skrajšana firma: ARI, Škofja Loka, d.o.o.
Sedež: Groharjevo nas. 11, Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelji: Škabar Božo, Škofja Lo-

ka, Groharjevo nas. 11, in Vencelj Vladi-
mir, Škofja Loka, Pod Plevno 98, vstopila
14. 1. 1992, ter Drnovšek Stanislav, Škofja
Loka, Virmaše 98, vstopil 18. 8. 1992, vlo-
žili po 521.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-17718

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01777 z dne 30. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02788/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5557798
Firma: BEBOP, podjetje za trgovino,

vzdrževanje, izvoz in uvoz računalniške
in programske opreme, d.o.o. Jesenice

Skrajšana firma: BEBOP, d.o.o., Jese-
nice

Sedež: C. Tavčarja 1B, Jesenice
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelja: Podlogar Stanislav in Pod-

logar Samo, oba z Jesenic, C. Tavčarja 1B,
vstopila 10. 12. 1991, vložila po 776.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17720

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01756 z dne 29. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01385/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5401933
Firma: ALPE-A, notranja in zunanja

trgovina ter storitve, Tržič, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPE-A, Tržič, d.o.o.
Sedež: Deteljica 7, Tržič
Osnovni kapital: 1,775.500 SIT
Ustanoviteljica: Perko Mira, Tržič, De-

teljica 7, vstop 22. 6. 1990, vložek 1,775.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17723

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00776 z dne 29. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05550/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900948
Firma: R & M JAKŠA, družba za go-

stinstvo in trgovino, Kamna gorica, d.n.o.
Skrajšana firma: R & M JAKŠA, Kam-

na gorica, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamna gorica, Kamna gorica

1B
Ustanovitelja: Jakša Radko in Jakša Ma-

rija, oba iz Kamne gorice 1B, vstopila 3. 5.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jakša
Radko, ki kot poslovodja zastopa družbo
brez omejitev in družbenica Jakša Marija,
ki je kot soustanoviteljica izvzeta od zasto-
panja, oba imenovana 3. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-17725

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02011 z dne 28. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01157/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5364507
Firma: PIK AS, podjetje za trgovino in

prevoz, Tržič, d.o.o.
Skrajšana firma: PIK AS, Tržič, d.o.o.
Sedež: Brezje pri Tržiču 41/a, Tržič
Osnovni kapital: 11,665.000 SIT
Ustanovitelja: Kokalj Janez in Kokalj

Zvonko, oba iz Tržiča, Brezje pri Tržiču
41/a, vstopila 16. 3. 1990, vložila po
5,832.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-17728

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01587 z dne 27. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01146/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5366020
Firma: AGENT, podjetje za marketing,

trgovino in storitve, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENT, Radovljica,

d.o.o.
Sedež: Radovljica, Kranjska 4
Osnovni kapital: 1,706.000 SIT
Ustanovitelj: Švegelj Jurij, Podnart,

Ljubno 28, vstop 26. 4. 1990, vložek
1,706.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17730

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00891 z dne 27. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904188
Firma: ZUPAN & ZUPAN, računovod-

ski servis, d.n.o.
Skrajšana firma: ZUPAN & ZUPAN,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Preddvor, Bašelj 65
Ustanovitelja: Zupan Ana in Zupan Sta-

nislav, oba iz Preddvora, Bašelj 65, vstopila
25. 5. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zupan Ana in pomočnik direktorice
Zupan Stanislav, imenovana 25. 5. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-17732

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00827 z dne 27. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5903904
Firma: AEROKID, podjetje za konjič-

ke, igro in delo, d.o.o. Šenčur
Skrajšana firma: AEROKID, d.o.o., Šen-

čur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šenčur, Štefetova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Branko, Šenčur, Šte-

fetova 11, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logar Branko, imenovan 15. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov.

Rg-17733

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00999 z dne 27. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904854
Firma: KOKOLJ & KOKOLJ, stori-

tveno podjetje, d.n.o. Jesenice
Skrajšana firma: KOKOLJ & KO-

KOLJ, d.n.o., Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jesenice, Razgledna pot 24
Osnovni kapital: 1,422.000 SIT
Ustanovitelja: Kokolj Gabriel in Kokolj

Anton, oba z Jesenic, Razgledna pot 24,
vstopila 25. 5. 1995, vložila po 711.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kokolj Gabriel in Kokolj Anton, ime-
novana 25. 5. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proiz-
vodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje

in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d. n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-17734

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01704 z dne 27. 6. 1995 pod št.
vložka 1/04418/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5726611
Firma: DUMITA, podjetje za prevozne

in druge storitve, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: DUMITA, d.o.o., Je-

senice
Sedež: Titova 4A, Jesenice
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tarman Mirko, Jesenice,

Titova 4A, vstop 26. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17735

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01831 z dne 27. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02258/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5485045
Firma: LEXIS, trgovsko, založniško in

storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: LEXIS, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 2,942.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Darko, Kranj, Ul.

Tončka Dežmana 8, vstop 7. 3. 1991, vlo-
žek 2,942.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17739

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02978 z dne 26. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa Zavod za kulturo in izobraže-
vanje Tržič, p.o., sedež: Ulica heroja
Grajzerja 11, Tržič, pod vložno št.
1/00085/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in naziva
ter mej pooblastil zastopnice s temile podat-
ki:

Matična št.: 5053005
Firma: Zavod za kulturo in izobraže-

vanje Tržič
Skrajšana firma: ZKI TRŽIČ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Tržič, Muzejska 11
Ustanoviteljica: Skupščina občine Tržič,

Tržič, Trg svobode 18, vstop 9. 4. 1974,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pret-
nar Zvonka, Tržič, Za Mošenikom 6, ki od
29. 4. 1994 kot ravnateljica zastopa zavod
brez omejitev.

Dosedanja dejavnost se v celoti opusti.
Odslej je dejavnost: dejavnost in varstvo
kulturnih dobrin; kulturno-izobraževalne in
sorodne dejavnosti; kulturno-umetniške de-
javnosti; osnovno izobraževanje; drugo izo-
braževanje; založniška in časopisno-založ-
niška dejavnost.

Rg-17741

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01581 z dne 23. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05205/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5620333
Firma: A & S & CO., gostinsko in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Letališče Brnik,
Brnik

Skrajšana firma: A & S & CO., d.o.o.,
Letališče Brnik, Brnik

Sedež: Brnik, Letališče Brnik
Osnovni kapital: 1,700.855,90 SIT
Ustanovitelja: Popovič Angelca in Po-

povič Stojan, oba iz Ljubljane, Polanškova
8, vstopila 17. 4. 1991, vložila po
850.427,95 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost se razširi na: turistično posre-
dovanje; najem in leasing motornih vozil in
raznovrstne opreme, rent-a-car; cestni pro-
met.

Rg-17742

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01731 z dne 23. 6. 1995 pod št.
vložka 1/00609/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovne vloge in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5315395
Firma: ORBAL MARKETING SER-

VICES, d.o.o.
Sedež: Podkoren 24, Kranjska Gora
Osnovni kapital: 3,237.040 SIT
Ustanovitelj: Oman Friderik, Kranjska

Gora, Podkoren 24, vstop 22. 12. 1989, vlo-
žek 3,237.040 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Dejavnost se razširi na: proizvodnjo
električne energije.

Rg-17743

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02288 z dne 23. 6. 1995 pod št.
vložka 1/00736/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5333385
Firma: SIMA, proizvodnja obutve in

trgovina, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: SIMA, d.o.o., Tržič
Sedež: Kranjska c. 51, Tržič
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sitar Zdenko in Sitar Fran-

ci, oba iz Tržiča, Cesta JLA 43, vstopila
27. 12. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17744

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00890 z dne 23. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05542/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900921
Firma: LESBLED, trgovina in prevoz,

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

govornostjo
Sedež: Bled, Blejska cesta 19
Osnovni kapital: 1,710.900 SIT
Ustanovitelj: Jemec Valentin, Bled, Blej-

ska cesta 19, vstop 5. 5. 1995, vložek
1,710.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-
mec Valentin, imenovan 5. 5. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov

v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-17745

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00742 z dne 22. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05537/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900387
Firma: STIMACOMP, trgovina in sto-

ritve, Škofja Loka, d.o.o.
Skrajšana firma: STIMACOMP, Škof-

ja Loka, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Ljubljanska c. 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Starman Matevž, vložil

600.000 SIT, ter Starman Aleš, in Starman
Igor, vložila po 450.000 SIT, vsi iz Škofje
Loke, Ljubljanska c. 1, vstopili 25. 4. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benika Starman Matevž in Starman Igor ter
direktor Starman Aleš, imenovani 25. 4.
1995 zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mes-
nimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;

5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
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6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-17747

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00720 z dne 22. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05539/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897840
Firma: MITRON, elektronika in gravi-

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Javornik št. 14
Osnovni kapital: 2,190.000 SIT
Ustanovitelj: Mohorič Ivan, Kranj, Ja-

vornik št. 14, vstop 10. 4. 1995, vložek
2,190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorič Ivan, imenovan 10. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 294 Proi-
zvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvod-
nja drugih strojev za posebne namene; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in
računalnikov; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 323 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 332 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 335 Proizvodnja ur; 341
Proizvodnja motornih vozil; 342 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja priko-
lic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 453 Inštalacije pri gradnjah; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-17749

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00495 z dne 22. 6. 1995 pod št.

vložka 1/05541/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890390
Firma: ECO CONSULTING, d.o.o., tr-

govina, storitve, inženiring in turizem
Skrajšana firma: ECO CONSULTING,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bled, Črtomirova ulica 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Henoekl Hubert in He-

noekl Fani, oba iz Weinitzena, vstopila
10. 3. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: He-
noekl Fani, ki kot poslovodkinja zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Henoekl
Hubert, imenovana 10. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita, 5274 Druga popravila, d.n.;
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6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74831 Prevaja-
nje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-17750

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01605 z dne 22. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02452/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5538858
Firma: ALBATROSS FLY, izdelava in

servisiranje letal, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: ALBATROSS FLY,

Radovljica, d.o.o.
Sedež: Vrbnje 35, Radovljica
Osnovni kapital: 19,905.380 SIT.

Rg-17751

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01590 z dne 22. 6. 1995 pod št.
vložka 1/00580/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo natančnega naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5309018
Firma: FENIKS, trgovina in storitve

Križe, d.o.o.
Sedež: Križe, Vrtna ulica 31
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mokorel Rajmund, Tržič,

Bistrica 1, vstop 11. 10. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17757

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02018 z dne 19. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01120/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5750881
Firma: LOKACOM, računalniški inže-

niring, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: LOKACOM, d.o.o.,

Škofja Loka
Sedež: Mestni trg 22, Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Polak Iztok, Škofja Loka,

Mestni trg 22, vstopil 23. 2. 1990, in Polak
Janez, Ljubljana, Dolenjska c. 104A, vsto-
pil 25. 1. 1993, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17758

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00773 z dne 19. 6. 1995 pod št.
vložka 1/00081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5048770
Firma: ELAN, podjetje za ustanavlja-

nje, financiranje in upravljanje z drugi-
mi podjetji, d.d., Begunje

Skrajšana firma: ELAN, d.d., Begunje
Sedež: Begunje 1, Begunje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

šćec Vladimir, razrešen 24. 4. 1995; Djerek

Ante, Zagreb, Labinska 102, imenovan 24.
4. 1995 za predsednika uprave, ki zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1995: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-17765

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00762 z dne 15. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05523/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898030
Firma: GURMET, turistični in gostin-

ski servis, d.o.o.
Skrajšana firma: GURMET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Naklo, Pivka 12
Osnovni kapital: 1,518.628 SIT
Ustanovitelj: Koprivnikar Borut, Naklo,

Pivka 12, vstop 28. 4. 1995, vložek
1,518.628 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koprivnikar Borut in pomočnica
direktorja Koprivnikar Julka, Naklo, Pivka
12, imenovana 28. 4. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 511 Po-
sredništvo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja.

Rg-17766

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01024 z dne 7. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ELAN, podjetje za ustanavljanje,
financiranje in upravljanje z drugimi
podjetji, d.d., Begunje na Gorenjskem, se-
dež: Begunje 1, Begunje, pod vložno št.
1/00081/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča člana nadzornega sveta po urad-
ni dolžnosti po čl. 267/II zakona o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Člani nadzornega sveta: Katičić Martin,

Jašić Zoran, Mateša Zlatko, Penić Ivan, Os-
toja Darko, Šeremet Niko, Stipić Paul, Sara-
ga Željko in Barbić Jakša, vstopili 8. 7.
1994; Djerek Ante, izstopil 7. 6. 1995.

Rg-17767

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01783 z dne 9. 6. 1995 pod št.
vložka 1/03158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in ustano-
vitelja, povišanje osnovne vloge in uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5586330
Firma: ALPTRADE, podjetje za notra-

njo in zunanjo trgovino, gostinstvo in tu-
rizem ter finančni inženiring, d.o.o.,
Kranjska Gora

Skrajšana firma: ALPTRADE, d.o.o.,
Kranjska Gora

Sedež: Gozd Martuljek, Gobela 6
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Majkič Roman, Kranjska

Gora, Borovška 78, vstop 9. 12. 1991, vlo-
žek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Majkič Dejan, izstop 24. 5. 1994.

Rg-17768

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00507 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa STUDIO, podjetje za enginee-
ring in projektiranje gradbenih objektov
Tržič, d.o.o., sedež: Predilniška 8, Tržič,
pod vložno št. 1/01133/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5375541
Skrajšana firma: STUDIO, Tržič, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 511 Po-

sredništvo; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 742 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-17769

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01002 z dne 7. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa EMBALAŽNO GRAFIČNI SER-
VIS, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Trata 21,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/01359/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5401518
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Derlink Bogomir, Škofja

Loka, Trata 21, vstop 28. 3. 1990, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17770

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01001 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AVTO ERŽEN, avtoservis s trgovi-
no, Sovodenj, d.o.o., sedež: Podjelovo brdo
1, Sovodenj, pod vložno št. 1/01595/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge ter spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5443342
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Eržen Marko, Sovodenj,

Podjelovo brdo 1, vstop 22. 9. 1990, vložek
765.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17773

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01017 z dne 7. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02359/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5515041
Firma: KOMPAS, POTOVALNA AGEN-

CIJA PEGAZ, d.o.o., Jesenice
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Skrajšana firma: KOMPAS – PEGAZ,
d.o.o., Jesenice

Sedež: Titova 18, Jesenice
Osnovni kapital: 1,525.739 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Jožef, Radovljica,

Cankarjeva 21, vstop 4. 3. 1991, vložek
1,525.739 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Doda se naslednja dejavnost: trgovina
na debelo in drobno z vsemi živilskimi in
neživilskimi izdelki.

Rg-17774

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01016 z dne 7. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa REGAL, Podjetje za trgovino,
posredništvo in storitve, d.o.o., Kranj, se-
dež: Cesta na Klanec 15A, Kranj, pod
vložno št. 1/02951/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5565502
Osnovni kapital: 1,505.591 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Ivanka, Kranj, C.

na Klanec 15A, vstop 31. 1. 1992, vložek
1,505.591 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17781

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01005 z dne 8. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5616786
Firma: WINKL, gradbeništvo, d.o.o.,

Bled
Skrajšana firma: WINKL, d.o.o., Bled
Sedež: Črtomirova 30, Bled
Osnovni kapital: 1,623.000 SIT
Ustanovitelja: Peterca Branko, Bled, Čr-

tomirova 30, in Vidic Peter, Bled, Finžgar-
jeva 23, vstopila 11. 2. 1991, vložila po
811.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17782

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01008 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa LINEAR, proizvodnja, vzdrževa-
nje, servisiranje, Tenetiše, d.o.o., sedež:
Tenetiše 36A, Golnik, pod vložno št.
1/02350/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5501016
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štefe Vinko, Golnik, Tene-

tiše 36A, vstop 15. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17783

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03974 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa EXPERT, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., sedež: Hrastje 216, Kranj, pod vlož-
no št. 1/01497/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5417210
Firma: EKSPERT, trgovina in zastops-

tvo, d.o.o.

Skrajšana firma: EKSPERT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,782.600 SIT
Ustanovitelj: Tootill Paul, RD, Oldham

Lancs, England, Peveril 38, vstop 10. 6.
1990, vložek 1,782.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati.

Rg-17784

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01011 z dne 8. 6. 1995 pod št.
vložka 1/00306/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
zavodih, spremembo dejavnosti in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5230136
Firma: Center za socialno delo, Škofja

Loka
Skrajšana firma: CSD, Škofja Loka
Sedež: Novi svet 22, Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občinska skupnost so-

cialnega skrbstva, Škofja Loka, izstop
17. 12. 1992; Vlada Republike Sloveni-
je, Ljubljana, vstop 17. 12. 1992, odgovor-
nost: ostalo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Porenta Brigiti, ki je bila razrešena 31. 10.
1991.

Na novo se vpišejo naslednje dejavnosti:
izvrševanje javnih pooblastil in nalog po
drugih predpisih; storitve socialne preventi-
ve; storitve prve socialne pomoči; storitve
pomoči družini za dom; storitve osebne po-
moči; storitve pomoči družini na domu; or-
ganiziranje skupnostnih akcij za socialno
ogrožene skupine prebivalstva.

Briše se naslednja dejavnost: opravlja-
nje preventivnega in kurativnega dela na
področju socialnega skrbstva.

Rg-17785

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03781 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOTNIK, trgovsko in gostinsko
podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Janeza Pu-
harja 7, Kranj, pod vložno št. 1/02707/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5537061
Firma: BENEDIČIČ IM IN OSTALI,

trgovska in gostinska družba, d.n.o.
Skrajšana firma: BENEDIČIČ IM IN

OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Kidričeva cesta 47
Ustanovitelji: Kotnik Marija, izstopila

15. 12. 1994; Benedičič Marija in Benedičič
Ivko, oba iz Kranja, Kidričeva cesta 47,
vstopila 15. 12. 1994, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kotnik Marija, razrešena 15. 12. 1994;
zastopnika Benedičič Marija in Benedičič
Ivko, imenovana 15. 12. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 2. IV. 1996 Stran 987

cializiranih prodajalnah z živili; 6024 Cestni
tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-17788

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03423 z dne 6. 6. 1995 pod št.
vložka 1/04098/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5682584
Firma: HELIX, storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: HELIX, d.o.o., Kranj
Sedež: Bavdkova 26, Kranj
Osnovni kapital: 1,646.000 SIT
Ustanovitelja: Polanič Stane, Kranj, Sko-

kova 1, in Tresket Ivan, Kranj, Bavdkova
26, vstopila 20. 10. 1992, vložila po 823.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7160 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Rg-17789

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03752 z dne 6. 6. 1995 pod št.
vložka 1/04707/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5755336
Firma: DOM TRADE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Žabnica

Skrajšana firma: DOM TRADE, d.o.o.,
Žabnica

Sedež: Žabnica 68, Žabnica
Osnovni kapital: 5,044.000 SIT
Ustanovitelji: Hafner Marko, Žabnica 68,

vstop 1. 3. 1993, vložek 5,044.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-17790

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02877 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ALPIS, d.o.o., trgovina, trans-
port, turizem, zastopstvo, Kranj, Obj.
767-91, sedež: Zagrajškova 46, Kranj, pod
vložno št. 1/02381/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo firme, sedeža, ustanovi-
telja, dejavnosti in osebe, pooblaščene za
zastopanje ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5509416
Firma: ALPIS, Podjetje za transport,

turizem in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPIS, d.o.o.
Sedež: Kranj, Gorenjesavska 13A
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelja: Demšar Anica, izstop 20.

6. 1994; Demšar Miha, Kranj, Zagrajškova
46, vstop 20. 6. 1994, vložek 2,002.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Demšar Anica in prokurist Dem-
šar Mihael, razrešena 20. 6. 1994; direktor
Demšar Miha, imenovan 20. 6. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-

zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-17792

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00501 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŽIVILA KRANJ, trgovina in go-
stinstvo, d.d., sedež: Cesta na Okroglo 3,
Naklo, pod vložno št. 1/00299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje in spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5241006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Remic Branko, Kranj, Zasavska c.
11, ki od 16. 3. 1995 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pintar Emil Mi-
lan, Bevk Niko, Markelj Franc, Poznič Ma-
rija in Pavlič Staša, izstopili in ponovno
vstopili 2. 3. 1995.

Rg-17793

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02172 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/00594/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povišanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanovitelja in uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5304792
Firma: ČIP, trgovsko podjetje z elek-

tro-tehničnim blagom, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: ČIP, Bled, d.o.o.
Sedež: Ljubljanska cesta 4, Bled
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mokič Feliks, Radovljica,

Langusova 58, vstopil 19. 12. 1989, vložil
735.000 SIT, ter Šepetavc Ivan, Tržič, Ko-
vor 157, vložil 525.000 SIT, in Srčič Brigi-
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ta, Bled, Prežihova 12/a, vložila 240.000
SIT, vstopila 25. 4. 1990 – odgovornost: ne
odgovarjajo; Mokič Sonja, izstopila 27. 5.
1994.

Rg-17795

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02118 z dne 31. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05031/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5832250
Firma: VEGAS, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: VEGAS, d.o.o., Kranj
Sedež: Podnart, Češnjica pri Kropi

15A
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelj: Košnjek Anton, Kranj, Pla-

nina 1, vstop 1. 7. 1993, vložek 1,628.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17796

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01058 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa IMPEL & Co., mednarodno pod-
jetje, Bohinj, d.o.o., pod vložno št.
1/01330/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390176
Skrajšana firma: IMPEL & Co., Bohinj,

d.o.o.
Sedež: Bohinj, Polje 30
Osnovni kapital: 1,580.720 SIT
Ustanovitelj: Stare Jože, Bohinj, Ukanc

130, vstop 18. 6. 1990, vložek 1,580.720
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 174 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 182 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6024 Cestni tovorni promet; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 50101 Trgovina na debelo z mo-

tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 744 Ekonomska propa-
ganda; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
926 Športna dejavnost; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 511 Posredništvo; 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 183 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-17797

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01535 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/04424/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5733146
Firma: SIMP, proizvodno in storitveno

podjetje, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: SIMP, d.o.o., Radov-

ljica
Sedež: Triglavska c. 1, Radovljica
Osnovni kapital: 2,114.500 SIT
Ustanoviteljica: Šiftar Sabina, Radovlji-

ca, Triglavska c. 1, vstop 2. 2. 1993, vložek
2,114.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17798

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01298 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/04309/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev in
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5726166
Firma: PRO – BIT, trgovina, storitve,

proizvodnja in izobraževanje, Kranj,
d.o.o.

Skrajšana firma: PRO – BIT, Kranj,
d.o.o.

Sedež: Pot za krajem 2A, Kranj
Osnovni kapital: 1,653.634 SIT
Ustanovitelji: Bitenc Tomaž, vstopil 1.

4. 1992, vložil 310.500 SIT, ter Bitenc Ma-
rija in Bitenc Matjaž, vstopila 18. 5. 1994,
vložila po 671.567 SIT, vsi iz Kranja, Pot za
krajem 2A, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bi-
tenc Matjaž, imenovan 18. 5. 1994 za na-
mestnika direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-17801

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01524 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/03592/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5630916
Firma: DEBENEC, podjetje za gostins-

tvo in trgovino, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: DEBENEC, d.o.o.,

Kranj
Sedež: Kebetova 18, Kranj
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Debenec Srečko, Kranj,

Trubarjev trg 2, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
storitve varovanja ljudi in premoženja; mon-
taža alarmnih naprav; izposojanje osebnih
avtomobilov in drugih tehničnih sredstev
podjetja; storitve nadzora, vzdrževanja in
čiščenja prostorov in površin ter delov in
naprav v stanovanjskih in poslovnih objek-
tih.

Rg-17806

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01083 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02699/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5534135
Firma: JEKLO IMPORT-EXPORT,

d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: JEKLO IMEX, d.o.o.,

Radovljica
Sedež: Cesta na Jezerca 8, Radovljica
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Beno, Radovljica,

Cesta na Jezerca 8, vstop 18. 11. 1991, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17808

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01357 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01906/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povišanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev in osebe, poob-
laščene za zastopanje, ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5454760
Firma: SALDO PLUS, podjetje za knji-

govodske, računovodske, administrativne
in svetovalne storitve, Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: SALDO PLUS, Kranj,
d.o.o.

Sedež: Planina 3, Kranj
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanoviteljica: Erznožnik Marta, Kranj,

Planina 18, vstop 27. 12. 1990, vložek
1,557.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Erznožnik Zdravko, izstop 12. 1. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Erz-
nožnik Valentina, Kranj, Planina 18, ime-
novana 9. 5. 1994 za namestnico direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17809

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01319 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01641/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5422442
Firma: SUPER MIK, trgovsko podjet-

je, Jesenice, d.o.o.
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Skrajšana firma: SUPER MIK, Jeseni-
ce, d.o.o.

Sedež: Stražišarjeva 41, Jesenice
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanoviteljica: Lavtižar Maja, Jeseni-

ce, Stražišarjeva 41, vstop 25. 9. 1990, vlo-
žek 1,628.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17811

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03648 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SMUČKA, STORITVE IN
TRGOVINA, d.o.o., Kranj, sedež: Hrast-
je 228, Kranj, pod vložno št. 1/03669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5644224
Firma: LUCIJA TIČAR IN OSTALI,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: LUCIJA TIČAR IN

OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Tičar Matjaž in Tičar Lu-

cija, oba iz Kranja, Hrastje 228, vstopila
1. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1995: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-17812

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01910 z dne 5. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ASP, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta Janeza
Finžgarja 2, Jesenice, pod vložno št.
1/02654/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5524466
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanovitelja: Primožič Milijana in Pri-

možič Peter, oba z Jesenic, Cesta Janeza
Finžgarja 2, vstopila 27. 10. 1991, vložila
po 841.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-17813

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02037 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01338/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5390249
Firma: TRG, trgovsko in komisijsko

podjetje, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: TRG, d.o.o., Bled
Sedež: Bled, Prešernova 50
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Piber Marija, Bled, Pre-

šernova 50A, vstop 15. 5. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Piber
Tomaž, Bled, Prešernova 50a, imenovan
25. 5. 1994 za namestnika direktorja, ki za-
stopa in predstavlja družbo z omejitvijo
sklepanja poslov nad vrednostjo 250.000
SIT in poslov v zvezi z odsvojitvijo in obre-
menitvijo nepremičnin.

Rg-17815

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02842 z dne 8. 6. 1995 pod št.
vložka 1/00081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva osebe,
pooblaščene za zastopanje in nadzorni svet
s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Firma: ELAN, podjetje za ustanavlja-

nje, financiranje in upravljanje z drugi-
mi podjetji, d.d., Begunje na Gorenjskem

Skrajšana firma: ELAN, d.d., Begunje
na Gorenjskem

Sedež: Begunje 1, Begunje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

šćec Vladimir, razrešen 15. 7. 1994 kot ge-
neralni direktor in imenovan za predsednika
uprave, ki zastopa družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Katičić Martin,
Jašić Zoran, Mateša Zlatko, Penić Ivan, Os-
toja Darko, Šeremet Niko, Stipić Paul, Sara-
ga Željko, Barbić Jakša in Djerek Ante, vsto-
pili 8. 7. 1994.

Rg-17817

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00775 z dne 8. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05494/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898056
Firma: GLASBENI POZDRAV, Bran-

ko Tičar in ostali, agencija, d.n.o.
Skrajšana firma: GLASBENI POZ-

DRAV, Branko Tičar in ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Preddvor, Nova vas 11
Ustanovitelji: Tičar Branko, Preddvor,

Nova vas 11, Podobnik Vinko, Preddvor,
Hotemaže 41, Primožič Robert, Preddvor,
Belska c. 46, Lukan Danilo, Ljubljana, Tr-
žaška c. 416, Tišler Franci, Zgornje Jezer-
sko, Kokra 81, in Legat Nikolaj, Begunje na
Gorenjskem, Begunje 60B, vstopili 4. 5.
1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Tičar Branko, Podobnik Vinko, Pri-
možič Robert, Lukan Danilo, Tišler Franci
in Legat Nikolaj, imenovani 4. 5. 1995, za-
stopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-

veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-17819

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00457 z dne 7. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa SMART, družba za trgovanje na
debelo in drobno z mešanim blagom,
Kranj, d.o.o., sedež: Golnik 151, Golnik,
pod vložno št. 1/00476/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
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Matična št.: 5331625
Sedež: Golnik, Golnik 148.

Rg-17820

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01945 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa SMART, družba za trgovanje na
debelo in drobno z mešanim blagom,
Kranj, d.o.o., sedež: Tomšičeva 30, Kranj,
pod vložno št. 1/00476/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, povišanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331625
Skrajšana firma: SMART, Kranj, d.o.o.
Sedež: Golnik, Golnik 151
Osnovni kapital: 2,345.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Vojko, Ljubljana,

Resljeva 27, vstop 25. 10. 1989, vložek
2,345.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za: šivanje izdelkov
iz naravnih in umetnih materialov; sitotisk.

Rg-17821

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01623 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ALBASTAR, izdelava in servisi-
ranje letal, d.o.o., Zgornje Gorje, sedež:
Podhom 61, Zgornje Gorje, pod vložno št.
1/05053/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5788552
Skrajšana firma: ALBASTAR, d.o.o.,

Zg. Gorje.

Rg-17823

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01555 z dne 6. 6. 1995 pod št.
vložka 1/04506/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo družbenikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5736331
Firma: BREVAL, inženiring, trgovina,

storitve, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: BREVAL, d.o.o., Škof-

ja Loka
Sedež: Podlubnik 65, Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Višček Drago, Verd, Vrh-

nika, Cesta Krimskega odreda 82, vstopil
10. 5. 1992, in Breznik Valentina, Škofja
Loka, Podlubnik 65, vstopila 23. 7. 1992,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-

nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi,  radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno

v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas,
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo.

Rg-17826

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01295 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOTA, INŽENIRING, PRO-
JEKTIRANJE, TRGOVINA IN STO-
RITVE, d.o.o., Olševek, sedež: Olševek 69,
Preddvor, pod vložno št. 1/03717/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5641764
Firma: KOTA, inženiring, projektira-

nje, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOTA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,771.731 SIT
Ustanovitelj: Kozelj Miha, Preddvor, Ol-

ševek 69, vstop 19. 12. 1991, vložek
1,732.824 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17827

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01367 z dne 6. 6. 1995 pod št.
vložka 1/02820/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5550335
Firma: GOREX COMMERCE, trgov-

sko in storitveno podjetje, Bled-Ribno,
d.o.o.

Skrajšana firma: GOREX COMMER-
CE, Bled-Ribno, d.o.o.

Sedež: Izletniška 43, Bled-Ribno
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klikič Andrej, Bled-Rib-

no, Izletniška 43, vstop 2. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17828

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02420 z dne 6. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5742544
Firma: GENDER, proizvodnja, marke-

ting in consulting, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: GENDER, Radovlji-

ca, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radovljica, Kranjska 4
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Petek Tadej, Lesce, Želez-

niška ul. 10, vložek 80.000 SIT, Žemva Lo-
vro, Lesce, Rožna dolina 21, vložek
1,520.000 SIT, in Prinčič Matjaž, Ljublja-

na, Brodarjev trg 5, vstopili 15. 4. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petek Tadej, imenovan 15. 4. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proi-
zvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurš-
kih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proi-
zvodnja strojev za tekstilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-

miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
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mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na  debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5144 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v

najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi po-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga sploš-
na tajniška opravila; 74841 Pirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d. n.; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki.

Rg-17829

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01322 z dne 6. 6. 1995 pod št.
vložka 1/03123700 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5588278
Firma: PINGO, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: PINGO, d.o.o., Kranj
Sedež: Oprešnikova 74, Kranj
Osnovni kapital: 1,501.915.40 SIT
Ustanoviteljica: Perko Magdalena,

Kranj, Oprešnikova 74, vstop 10. 12. 1991,
vložek 1,501.915,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-17832

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00681 z dne 5. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05491/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897548
Firma: RO NET Mojstrana, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: RO NET Mojstrana,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mojstrana, Veliki breg 7
Osnovni kapital: 1,660.500 SIT
Ustanovitelja: Ropret Janez, Mojstrana,

Veliki breg 7, vložek 1,643,895 SIT, in Po-

točnik Veronika, Mojstrana, Veliki breg 6,
vložek 16.605 SIT – vstopila 4. 4. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ropret Janez, imenovan 4. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proi-
zvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2222 Drugo tiskarstvo; 3640 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili.

Rg-17833

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00875 z dne 5. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa TERMO, Industrija termičnih
izolacij, Škofja Loka, p.o., sedež: Trata
32, Škofja Loka, pod vložno št. 1/00369/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5077290
Firma: TERMO, d.d., industrija ter-

mičnih izolacij, Škofja Loka
Skrajšana firma: TERMO, d.d., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.706,620.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., in Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, oba iz Ljub-
ljane, Mala ulica 5, vložila po 170,662.000
SIT, ter Sklad za razvoj RS, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 939,754.000 SIT, ude-
leženci notranjega odkupa delnic, vložili
136,619.000 SIT, in upravičenci interne raz-
delitve delnic, vložili 288,923.000 SIT –
vstopili 20. 4. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Flerin Milanu, ki je bil razrešen
19. 12. 1994.

Člani nadzornega sveta: Bogataj Jože,
Ferlan Erika, Goršič Jožica, Nadiževec Al-
bin, Rant Ana in Štremfelj Brane, vstopili
20. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 2682 Proi-
zvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa; 2710 Proizvodnja že-
leza, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurš-
kih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3330 Proizvodnja opre-
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me za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravila ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0202 Gozdarske storitve; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Sto-
ritve javne higiene.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi odločbe Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP-246/0125-ST
z dne 25. 5. 1995.

Rg-3912

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg 63/91 z dne 6. 3. 1991
pod vložno št. 1/2089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Vpiše se ustanovitev podjetja v zasebni
lasti kot družbe z omejeno odgovornostjo s
firmo: “JEVŠEK” – Trgovina z glasbili,
Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: “JEVŠEK” – Kranj,
d.o.o.

Sedež firme: Britof 209, Kranj
Ustanovitelj je Jevšek Rudi, Britof 209,

Kranj
Dejavnost firme je: trgovina na debelo

in drobno: z izdelki živilske stroke, izdelki
neživilske stroke, od slednjih zlasti: z glas-
benimi instrumenti in aparati ter priprava-
mi, muzikalijami, rezervnimi deli zanje,
repro in potrošnim materialom in potrebšči-
nami, glasbenim čtivom (note, avtorska de-
la s skladbami), glasbenimi ploščami in ka-
setami, hi-fi in stereo napravami in rezerv-
nimi deli, elektronskimi in elektrotehnični-
mi stroji, aparati, napravami in opremo,
rezervnimi deli in pripadajočim materialom;
storitve: izvajanje in organizacija zabavno
glasbenih storitev, kompletni management
za glasbene prireditve, leasing glasbenih in-
strumentov, poučevanje glasbenih instru-
mentov, prevozništvo, agencijski in komi-
sijski posli, konsignacijski posli, zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in storitev,
gostinsko-turistične storitve.

Na področju zunanje trgovine bo družba
opravljala naslednjo dejavnost: zunanjetr-
govinski promet (uvoz in izvoz) izdelkov:
zunanjetrgovinski promet v okviru oprav-
ljanja trgovine na drobno z izdelki živilske
in neživilske stroke, od slednjih pa zlasti: z
glasbenimi instrumenti in muzikalijami,
repro in potrošnim materialom zanje, re-
zervnimi deli zanje, opremo in ostalimi po-
trebščinami, glasbenim čtivom  (note, knji-
ge in skladbe), glasbenimi ploščami, kase-
tami, hi-fi in stereo napravami, elektron-
skimi in elektrotehničnimi stroji, aparati in
napravami ter rezervnimi deli zanje in opre-
mo, uvoz strojev, opreme, orodja in naprav,
repro – in potrošnega materiala in ostalih
potrebščin za opravljanje lastnih storitev,
obrti, infrastrukturnih in drugih storitvenih
dejavnosti; storitve: izvajanje in organiza-
cija zabavno glasbenih storitev, komplet-
ni management glasbenih prireditev,
gostinsko turistične storitve, agencijski in
komisijski posli, konsignacijski posli, za-

stopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev s tujino.

Družba ima vsa pooblastila in odgovarja
za svoje obveznosti s svojim celotnim pre-
moženjem. Družbo zastopa direktor Jevšek
Rudi brez omejitev, tako v notranjem kot v
zunanjem prometu.

Rg-10760

Okrožno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/00652 z dne
10. 11. 1994 pri subjektu vpisa PRIX, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
Obj. 1838-92, Župančičeva 4, Kranj, pod
vložno št. 1/04128/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5641373
Firma: PRIX, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: PRIX, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Miran, Celje, Koc-

bekova 5, vstop 24. 12. 1991, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12224

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00837 z dne 22. 2 1995 pri sub-
jektu vpisa BISAŽ, proizvodnja in trgovi-
na d.o.o., Virmaše 60, Škofja Loka, sedež:
Virmaše 60, Škofja Loka, pod vložno št.
1/03527/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5638895
Firma: BISAŽ, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Plestenjak Alojzija, Škof-

ja Loka, Virmaše 35A in Žontar Brane,
Škofja Loka, Virmaše 60, oba vstopila 8. 6.
1992, vložila po 778.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-12323

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01048 z dne 3. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa LAHMARK, Golnik, d.o.o., Ča-
dovlje 20, Golnik, pod vložno št.
1/03690/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo ustanoviteljev in spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5660017
Firma: LAHMARK – LAHOVEC IN

DRUGI, Golnik, d.n.o., Podjetje za stori-
tve in trgovino

Skrajšana firma: LAHMARK – LAHO-
VEC IN DRUGI, Golnik, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Lakovec Marko, Kranj,

Mlakarjeva 20, vstop 1. 4. 1992, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Lahovec Gizela, Golnik, Ča-
dovlje 20, vstop 3. 5. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Lahovec Gizela, imenovana 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-13308

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00504 z dne 21. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOVINSKA BLED, d.d., Se-
liška c. 4B, Bled, pod vložno št. 1/00219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5072166
Firma: KOVINSKA BLED, kovinsko

predelovalne storitve, d.d.
Osnovni kapital: 68.624.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 12. 7. 1994, vložek
7,703.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 12. 7. 1994, vložek
6,862.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 12. 7. 1994, vložek 35.336.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; delničar-
ji-udeleženci interne razdelitve, vstop 12. 7.
1994, vložek 12,884.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; delničarji-udeleženci notra-
njega odkupa, vstop 12. 7. 1994, vložek
5,839.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vernig Srečo, Gradnikova 83, Ra-
dovljica, razrešen 12. 7. 1994, je zastopal
družbo brez omejitev, razen pri odločanju o
prodaji, oddaji oziroma prevzemu v zakup
osnovnih sredstev, pri vlaganju v osnovna
sredstva nad 100.000 din, pri odločanju o
najetju sredstev banke in interesne skupno-
sti ter posojil in pri odločanju o višini stroš-
kov za reklamo, propagando in reprezen-
tanco, za kar potrebuje sklep delavskega
sveta, dne 12. 7. 1994 pa je ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Golmajer Janez,
Ferjan Marija in Hribar Drago, vsi vstopili
22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi pol-
izdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-

benim materialom; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2951 Proizvod-
nja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Proiz-
vodnja strojev za druge posebne namene;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proiz-
vodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proiz-
vodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Rg-13336

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01016 z dne 23. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa DMS DATA MERILNI
SISTEMI, d.o.o., Golnik, Golnik 3, Gol-
nik, pod vložno št. 1/02728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5546184
Firma: DMS, DATA MERILNI SI-

STEMI, d.o.o., podjetje za razvoj, inže-
niring, proizvodnjo, trgovino in gostins-
tvo, Golnik

Skrajšana firma: DMS, d.o.o., Golnik
Osnovni kapital: 1,558.319 SIT
Ustanovitelj: Belingar Branko, Golnik,

Golnik 3, vstop 12. 9. 1991, vložek
1,558.319 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1995: 312
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 333 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 332 Proiz-
vodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav razen opreme; 201 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proiz-
vodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;

284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih izdelkov; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 501 Trgovina z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-13350

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01288 z dne 27. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa LTH, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Kidričeva 66, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/03954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5668751
Firma: LTH, podjetje za trgovino in

gostinstvo, d.o.o., Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,757.000 SIT
Ustanovitelj: Loške tovarne hladilnikov,

p.o., Škofja Loka, Kidričeva 66, vstop 21. 7.
1992, vložek 1,757.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-13356

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01520 z dne 28. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROTRONIK, zastopstvo,
trgovina, montaža Kranj, d.o.o., Štirnova
8, Kranj, pod vložno št. 1/01797/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:
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Matična št.: 5645867
Firma: EUROTRONIK, podjetje za

svetovanje, projektiranje, zastopanje,
proizvodnjo, montažo, vzdrževanje in tr-
govino telekomunikacij, meril, regulacij-
skih, električnih, računalniških naprav
in elektronskih elementov, Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: EUROTRONIK, za-
stopanje, trgovina, montaža, Kranj, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kranjc Podjed Silvija,

Kranj, Britof 343, vstop 5. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16088

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00675 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEGA, podjetje za prevozne,
gradbene in proizvodne storitve, trgovi-
no, gostinstvo, turizem, d.o.o., Kranj, Su-
ha 41, Kranj, pod vložno št. 1/05364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5845904.

Rg-16091

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01491 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRONET, Kranj, d.o.o., Plani-
na 3, Kranj, pod vložno št. 1/02852/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povišanje
osnovne vloge in spremembo ustanovitelja
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5548586
Firma: PRONET, Kranj, d.o.o., raču-

nalniški inženiring in trgovina
Skrajšana firma: PRONET, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zupan Iztok, Kranj, Liko-

zarjeva 27, vstop 26. 11. 1991, vložek
280.260 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bobnar Jurij, Cerklje, Trnovlje 22, vstop 26.
11. 1991, vložek 280.260 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rems dr. Miran, Radovljica,
Cankarjeva 48, vstop 26. 11. 1991, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sla-
vec-Vončina Smiljana, Kranj, Jaka Platiše
19, vstop 26. 11. 1991, vložek 280.260 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; INFONET,
Kranj, d.o.o., podjetje za informacijsko sve-
tovanje, inženiring in trgovino, Kranj, Plani-
na 3, vstop 23. 5. 1994, vložek 644.220 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16092

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00880 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAJK, d.o.o., Kranj, Ul. Dra-
ga Brezaja 26, Kranj, pod vložno št.
1/05081/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5794013
Firma: MAJK, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: MAJK, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Ul. Draga Brezarja 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jelovčan Matjaž, Kranj, Ul.

Draga Brezarja 26, vstop 23. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16093

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01377 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KARE Kranj, d.o.o., Čirče 30,
Kranj, pod vložno št. 1/02813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala ter razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5579139
Firma: KARE, trgovsko podjetje Kranj,

d.o.o.
Skrajšana firma: KARE, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,609.000 SIT
Ustanovitelj: Snedic Primož, Kranj, Čir-

če 30, vstop 21. 12. 1991, vložek 4,609.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z: klanje
živine ter predelava in prodaja mesa in mes-
nih izdelkov ter predelava in prodaja mesa
divjačine.

Rg-16094

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01422 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOPT, proizvodnja in trgovi-
na, Bled, d.o.o., Kajuhova 2, Bled, pod
vložno št. 1/05060/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5790387
Osnovni kapital: 2,238.000 SIT
Ustanovitelja: Toman Slavko in Toman

Danica, oba z Bleda, Bodešče 29, vstopila
10. 5. 1993, vložila po 1,119.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-16096

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01335 z dne 26. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TREND ŠKOFJA LOKA,
d.o.o., Podlubnik 235, Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00542/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5440785
Firma: TREND, trgovsko in storitveno

podjetje Škofja Loka, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelj: Rihar Jurij, Škofja Loka,

Podlubnik 235, vstop 4. 12. 1989, vložek
1,652.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16098

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03363 z dne 26. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa AMEBA, storitve in trgovina,
C. talcev 3, Jesenice, pod vložno št.
1/04284/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo dejavnosti, ter
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5781191
Firma: PROKSIMA TEHNIK, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: PROKSIMA TEH-

NIK, d.o.o., Jesenice
Sedež: Jesenice, Cesta talcev 3
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Vengar Eva, izstop 21. 11.

1994; Pavlič Jure, izstop 21. 11. 1994;

PROKSIMA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Cesta
v Polico 9, vstop 21. 11. 1994, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proiz-
vodnja računalnikov in druge opreme za ob-
delavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proi-
zvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-

sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-16099

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01482 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa OPTIKA OMAN, d.o.o., Stra-
hinj, Strahinj 114, Naklo, pod vložno št.
1/04876/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala,
spremembo firme ter spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5780187
Firma: OPTIKA OMAN, proizvodno,

storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: OPTIKA OMAN,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,964.047 SIT
Ustanovitelja: Oman Tomaž, Naklo,

Strahinj 114, vstop 30. 5. 1993, vložek
982.024 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oman Marija, Kranj, Vrečkova 11, vstop
18. 5. 1994, vložek 982.023 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-16101

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00508 z dne 24. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05466/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894808
Firma: NAREDI SAM, OBLČ, lesna

proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NAREDI SAM,

OBLČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Mirka Vadnova 14
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Križaj Silvo, Kranj, Leta-

liška 35 in Zavrl Sabina, Žabnica, Zg. Bit-
nje 114, oba vstopila 20. 3. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Križaj
Silvo, imenovan 20. 3. 1995, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev; Zavrl Sabina,
imenovana 20. 3. 1995, kot poslovodkinja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proiz-
vodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-

tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-16105

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04044 z dne 20. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIK – TAK, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Kranj, Preddvor 35, Predd-
vor, pod vložno št. 1/00526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo firme in sedeža,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5300916
Firma: AGENCIJA TIK – TAK, gleda-

lišče, glasba, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA TIK –

TAK, d.o.o.
Sedež: Preddvor, Dvorski trg 3
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelj: Pižorn Konrad, Preddvor,

Preddvor 35, vstop 18. 6. 1991, vložek
1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pižorn Konrad, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Pivk Bojan, imenovan 29. 12. 1994,
Kranj, Zasavska 54A, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in
sten; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
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bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 551 Dejavnost hote-
lov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 747
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-16107

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00689 z dne 19. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOM TEL, komunikacijski in-
ženiring in storitve v blagovnem prometu
ter uvoz in izvoz, d.o.o., Kranj, Britof 175,
Kranj, pod vložno št. 1/03379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s klasifikacijo ter spremembo sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5739489
Sedež: Kranj, Britof 177
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1995: 3220

Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
6420 Telekomunikacije; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-16108

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00496 z dne 19. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa OBRTNIK, podjetje za grad-
beno obrtne storitve, Škofja Loka, p.o.,
Blaževa ul. 3, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00016/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, kapitala, zastopni-
ka, člane nadzornega sveta in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5144779
Firma: OBRTNIK, podjetje za gradbe-

no obrtne storitve, Škofja Loka, d.d.
Skrajšana firma: OBRTNIK, Škofja Lo-

ka, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 119,840.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-

na, Kolodvorska 15, vstop 5. 10. 1994, vlo-
žek 11,984.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 5. 10. 1994, vlo-
žek 11,984.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 5. 10. 1994, vložek
54,136.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; delničarji interne razdelitve, vstop 5. 10.
1994, vložek 23,968.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; delničarji notranjega odku-
pa, vstop 5. 10. 1994, vložek 17,768.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poljanec Franc, Škofja Loka, Virlog
24, razrešen 14. 12. 1994 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Fojkar Andrej,
Tomše Melita, Oblak Andreja, Urh Franci,
Kržišnik Damijan in Maček Branko, vsi
vstopili 14. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-16109

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00369 z dne 19. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05305/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev delniške družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5852498
Firma: PLINSTAL, družba za proi-

zvodnjo, trgovino in storitve, d.d., Jese-
nice

Skrajšana firma: PLINSTAL, d.d. Jese-
nice

Pravnoorg. oblika: delniška držba
Sedež: Jesenice, Titova 49
Osnovni kapital: 65,529.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
18. 1. 1995, vložek 6,553.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 18. 1. 1995,
vložek 6,553.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 18. 1. 1995, vložek
13,106.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci notranjega odkupa delnic,
vstop 18. 1. 1995, vložek 26,211.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
interne razdelitve delnic, vstop 18. 1. 1995,
vložek 13,106.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šimnic Iztok, imenovan 9. 12. 1994,
Jesenice, Koroška cesta 14, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Podrekar Ma-
tevž, Šlibar Miha, Hrastar Zvone, Koselj
Ana in Sitar Slavko vsi vstopili 9. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1995: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2411 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-16110

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00372 z dne 19. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa VODOVOD JESENICE, ko-
munalno podjetje, p.o., Maršala Tita 49,
Jesenice, pod vložno št. 1/00228/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča izločitev tržne-
ga dela podjetja, ki se ustanovi kot nova
delniška družba s firmo PLINSTAL, d.d.,
Jesenice s temile podatki:

Matična št.: 5144582.

Rg-16112

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01233 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOM TEL, Kranj, d.o.o., Bri-
tof 175, Kranj, pod vložno št. 1/03379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5739489
Firma: KOM TEL, komunikacijski in-

ženiring in storitve v blagovnem prometu
ter uvoz in izvoz, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: KOM TEL, Kranj,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhar Uroš, Kranj, Britof

175, vstop 2. 3. 1992, vložek 1,512.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-16113

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00387 z dne 18. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05465/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891515
Firma: DALI, trgovina, turizem in po-

sredovanje, Ignjatovič Časlav & Co,
d.n.o.

Skrajšana firma: DALI IGNJATOVIČ
ČASLAV & CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bled, Grajska 41
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ignjatovič Časlav, vložek

9.000 SIT in Sterniša Ana, vložek 1.000
SIT, oba z Bleda, Grajska 41, vstopila 20. 1.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ignjatovič Časlav, imenovan 20. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Sterniša Ana, imenovana 20. 1. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na

drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6731 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-16114

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00378 z dne 18. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05464/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zavoda s temile
podatki:

Matična št.: 5891477
Firma: ZIPLEX, zavod za zbiranje in

pomoč, Kranj
Skrajšana firma: Zavod ZIPLEX, Kranj
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelj: LEXIS, trgovsko, založniško

in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj, Planina 3,
vstop 20. 1. 1995, vložek 150.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlin Darko, imenovan 20. 1. 1995,
Kranj, Ul. Tončka Dežmana 8, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7512 Dejavnost javnih
ustanov, ki zagotavljajo storitve na področ-
ju zdravstva, izobraževanja, kulture in dru-
ge storitve; 8531 Inštitucionalno socialno
varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev.

Rg-16115

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00481 z dne 18. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05463/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894719
Firma: VMA, poslovno svetovanje, sto-

ritve in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: VMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Ručigajeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: VOCON Štefan Volovšek,

s.p., poslovne storitve in inž., Kranj, Ljub-
ljanska 24A, vstop 22. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
FENEKS, d.o.o., Kranj, Ljubljanska c. 24A,
vstop 22. 12. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Volovšek Štefan, imenovan 22. 12. 1994,
Ljubljana, Ruska ul. 3, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Matjašič Igor, imenovan
22. 12. 1994, Kranj, Ručigajeva 12, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
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prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike, 2215 Dru-
go založništvo; 9232 Obratovaje objektov
za kulturne prireditve; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka.

Rg-16116

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00475 z dne 18. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05462/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894697
Firma: ZORMAN IN SOLASTNIK, za-

ključna dela v gradbeništvu, d.n.o.
Skrajšana firma: ZORMAN IN SO-

LASTNIK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mojstrana, A. Rabiča 36
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Zorman Marica in Zorman

Drago, oba iz Mojstrane, A. Rabiča 36, vsto-
pila 9. 2. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorman Drago, imenovan 9. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-16117

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00366 z dne 18. 4. 1995 pod št.

vložka 1/05461/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890993
Firma: A DO Ž LAVTIŽAR IN KU-

HAR, čistilni servis, d.n.o.
Skrajšana firma: A DO Ž LAVTIŽAR

IN KUHAR, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gozd Martuljek, Zgornje

Rute 50
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Lavtižar Branko, Gozd

Martuljek, Zgornje Rute 50 in Kuhar Zdrav-
ko, Gozd Martuljek, Jezerci 16, oba vstopi-
la 26. 1. 1995, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lavtižar Branko, imenovan 26. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ku-
har Zdravko, imenovan 26. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-16118

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00404 z dne 18. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891744
Firma: MILANOVIĆ & PARTNER, tr-

govina in storitve, d.n.o., Kranj
Skrajšana firma: MILANOVIĆ &

PARTNER, d.n.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Likozarjeva 3
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Milanović Ljiljana, Kranj,

Dražgoška 3 in Milanović Milan, Banja Lu-
ka, Krmine bb pri Banja Luki, oba vstopila
9. 2. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Milanović Ljiljana, imenovana 9. 2.
1995, zastopa družbo neomejeno; družbe-
nik Milanović Milan, imenovan 9. 2. 1995,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na

debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-16119

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00419 z dne 18. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05459/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894158
Firma: ŠTEMPIHAR IN OSTALI, sto-

ritve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠTEMPIHAR IN

OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Zlato polje 9
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Štempihar Aleksander,

Kranj, Tavčarjeva 16 in Štempihar Marja-
na, Kranj, Predoslje 118, oba vstopila 26. 1.
1995, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Štempihar Aleksander, imenovan 26.
1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7230 Obdelava podat-
kov; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
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časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-16120

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00701 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRA PRO, podjetje za ro-
botizacijo in avtomatizacijo, Kranj, d.o.o.,
Savska Loka 4, Kranj, pod vložno št.
1/02217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5504473
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 292

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne na-
mene; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 511 Posredništvo; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-16121

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03352 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa RELAX, d.o.o., Kranjska
Gora, podjetje za turizem, zunanjo in no-
tranjo trgovino, zastopanje in proizvod-
njo, Vršiška 23, Kranjska Gora, pod vlož-
no št. 1/00730/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5320127
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 4521

Splošna gradbena dela; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 517 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksis-
tov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d. n.; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 8520 Veterinarstvo;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-16123

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00875 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOBEJA, trgovina na debelo
in drobno, osebne in gostinske storitve,
Mošnje 4, Radovljica, pod vložno št.
1/02913/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5568005
Firma: KOBEJA, trgovina na debelo

in drobno, osebne in gostinske storitve,
d.o.o., Žiri

Skrajšana firma: KOBEJA, d.o.o., Žiri
Sedež: Žiri, Partizanska 2/A
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Marovt Marko, Žiri, Parti-

zanska 5, vstop 8. 12. 1993, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16124

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00885 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa SLAJKA, podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Go-
renja vas, Hotavlje 77, Gorenja vas, pod
vložno št. 1/03497/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5634873
Firma: SLAJKA, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLAJKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Kržišnik Francka, Go-

renja vas, Hotavlje 77, vstop 18. 3. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16125

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03540 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSREDNJA KNJIŽNICA
OBČINE KRANJ, p.o., Tavčarjeva 41,
Kranj, pod vložno št. 1/00164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z ZZ,
spremembo firme ter spremembo pooblastil
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5052556
Firma: OSREDNJA KNJIŽNICA OB-

ČINE KRANJ
Skrajšana firma: OSREDNJA KNJIŽ-

NICA OBČINE KRANJ
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štern Anatol, Ljubljana, Pavšičeva
30, razrešen kot direktor 6. 5. 1994 in po-
novno imenovan za direktorja ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-16127

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01146 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALFA ELECTRONICS Kranj,
d.o.o., Pot na Jošta 13, Kranj, pod vložno
št. 1/00528/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme in sedeža ter spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5297699
Firma: DNC, podjetje za računalniški

inženiring in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: DNC, d.o.o.
Sedež: Kranj, Šiškovo naselje št. 33
Osnovni kapital: 1,679.397 SIT
Ustanovitelji: Juvan Matija, Kranj, Pot

na Jošta 13; Zupan Bogdan, Kranj, Rudija
Papeža 34; Čertanc Zoran, Ljubljana, Ulica
Bratov Babnik 12 in Šimenc Ivan, Ljublja-
na, Majde Vrhovnikove 22, vsi vstopili
26. 11. 1989, vložili po 419.849,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juvan Matija, razrešen 27. 2. 1994;
direktorica Juvan Marta, imenovana 27. 2.
1994, Kranj, Kriška ulica 1, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-16128

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00851 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ANDI, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino ter proizvodnjo, d.o.o.,
Žiri, Selo 87, Žiri, pod vložno št.
1/01733/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo sedeža in družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5538947
Sedež: Žiri, Na Ledinici 3
Osnovni kapital: 2,281.000 SIT
Ustanovitelja: Jurca Marijan, Žiri, Selo

87, vstop 18. 10. 1990, vložek 1,301.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurca Ire-
na, Žiri, Selo 87, vstop 29. 4. 1994, vložek
980.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16129

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00385 z dne 14. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05457/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, spre-
membo ustanoviteljev, dejavnosti in oseb,
pooblaščenih za zastopanje ter povišanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5307511
Firma: SEAWAY, navtično podjetje

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

govornostjo
Sedež: Bled, Pot na Lisice 3
Osnovni kapital: 7,858.000 SIT
Ustanovitelji: Jakopin Japec, Ljubljana,

Vodnikova 4 in Jakopin Jernej, Ljubljana,
Trnovska ul. 10, oba vstopila 22. 12. 1989,
vložila po 3,732.550 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata in Mulej Janez, Zgornje Gorje,
Krnica 73B, vstop 13. 5. 1994, vložek
392.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kiauta Tomaž, imenovan 13. 5. 1994,
Ljubljana, Gosposvetska cesta 4, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo: nakup in prodaja živilskih in
neživilskih proizvodov.

Rg-16130

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00958 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
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jektu vpisa BESCO, Zg. Besnica, d.o.o.,
Zg. Besnica 132, Zgornja Besnica, pod
vložno št. 1/02250/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5490618
Firma: BESCO, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Zg. Besnica
Skrajšana firma: BESCO
Osnovni kapital: 1,832.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Anton in Potoč-

nik Simona, oba Zgornja Besnica, Zg. Bes-
nica 132, vstopila 19. 12. 1990, vložila po
916.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16131

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00973 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ASA, Naklo, d.o.o., St. Žagar-
ja 27, Naklo, pod vložno št. 1/01232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
novitelja in osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5377404
Firma: ASA, podjetje za trgovino, zu-

nanjo trgovino, turistično posredovanje,
zastopanje in izobraževanje, Naklo, d.o.o.

Skrajšana firma: ASA, Naklo, d.o.o.
Sedež: Naklo, Stanka Žagarja 27
Osnovni kapital: 3,063.587,18 SIT
Ustanovitelja: Resman-Ažman Gredi,

Naklo, St. Žagarja 27, vstop 28. 12. 1989,
vložek 1,531.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ažman Janez, Naklo, Ulica Toma
Zupana 27, vstop 4. 5. 1994, vložek
1,531.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16132

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00695 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MPI, marketing, proizvodnja,
inženiring, Kranj, d.o.o., Britof 126,
Kranj, pod vložno št. 1/00380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev,
oseb, pooblaščenih za zastopanje in uskla-
ditev dejavnosti s klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5288932
Firma: MPI, marketing, proizvodnja,

inženiring, Kranj, Britof 126, d.o.o.
Skrajšana firma: MPI, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,532.160 SIT
Ustanovitelji: Klemenc Dušan, Ljublja-

na, Koritkova 25, vstop 20. 9. 1989, vložek
919.296 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klemenc Rok in Klemenc Igor, oba Kranj,
Britof 126, vstopila 30. 12. 1994, vložila po
306.432 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Heberling Ivo, razrešen 30. 12. 1994 in
direktor Mošič Milenko, razrešen 30. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-

vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mes-
nimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s

tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 1740 Proiz-
vodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Proiz-
vodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 2441 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farma-
cevtskih preparatov; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
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nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proiz-
vodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proiz-
vodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko.

Rg-16133

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00696 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa Y & Y, podjetje za marketing
in inženiring, d.o.o., Škofja Loka, Šolska
ul. 3, Škofja Loka, pod vložno št.
1/02724/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5536073
Osnovni kapital: 1,683.000 SIT.

Rg-16134

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00697 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa M-GRAD, izvajalsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Radovljica, Vrbnje
51, Radovljica, pod vložno št. 1/02726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5562660
Osnovni kapital: 2,962.218 SIT.

Rg-16135

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00660 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARIS, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Sebenje 49A, Tr-
žič, pod vložno št. 1/05047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustano-
viteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5796288
Firma: MARKIČ A & A, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: MARKIČ A & A, d.n.o.

Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržič, Sebenje 49A
Ustanovitelja: Markič Alojzij, vstop

1. 6. 1993 in Markič Anica, vstop 20. 4.
1994, oba iz Tržiča, Sebenje 49A, vložila
po 90.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-16137

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00434 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ERMIS, podjetje za finančne,
računovodske in druge storitve, Sp. Be-
snica 124, Zg. Besnica, pod vložno št.
1/03234/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5601339
Firma: ERMIS, podjetje za finančne,

računovodske in druge storitve ter trgo-
vino, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: ERMIS, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,574.390 SIT
Ustanoviteljica: Hunjak Elmina, Zg.

Besnica, Sp. Besnica 124, vstop 24. 3. 1992,
vložek 1,574.390 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16138

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00379 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRIMOŽ TRUBAR, založniš-
tvo, d.d., Kranj, Mirka Vadnova 6, Kranj,
pod vložno št. 1/04545/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5740134
Izbriše se dejavnost: organizacija in po-

sredovanje (inženiring) v zvezi z grafično
dejavnostjo, investicijskimi programi in fi-
nančnim poslovanjem; uvoz in izvoz grafič-
nih izdelkov in storitev in zastopanje in po-
sredovanje v mednarodnem prometu blaga
in storitev.

Rg-16139

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01526 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARBO INŽENIRING, d.o.o.,
Bled, Koritno 46A, Obj. 1227-92, Bled,
pod vložno št. 1/02147/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in povišanje osnovne vloge s temile podat-
ki:

Matična št.: 5478979
Firma: MARBO, inženiring, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: MARBO, d.o.o., Bled
Sedež: Bled, Koritno 46A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markun Alenka, vstop

9. 1. 1991 in Markun Borut, vstop 16. 12.
1991, oba z Bleda, Koritno 46a, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16141

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01104 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRINCESS, d.o.o., Bohinjsko
Jezero, Stara Fužina 125, Bohinjsko Je-
zero, pod vložno št. 1/04672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5755417
Firma: PRINCESS, d.o.o., podjetje za

obdelavo lesa, Bohinjsko Jezero
Skrajšana firma: PRINCESS, d.o.o., Bo-

hinjsko Jezero
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lešnjak Sandra, Bohinj-

sko Jezero, Stara Fužina 125, vstop 7. 4.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-16142

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01955 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MILI, podjetje za izdelavo
predmetov iz tekstila, usnja, volne, kovin
in plastike, Zabreznica 7H, Žirovnica, pod

vložno št. 1/00951/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5366160
Firma: MILI, podjetje za izdelavo

predmetov iz tekstila, usnja, volne, ko-
vin in plastike, d.o.o., Zabreznica

Skrajšana firma: MILI, d.o.o., Zabrez-
nica

Osnovni kapital: 1,731.875 SIT
Ustanovitelja: Rekar Milica, Žirovnica,

Zabreznica 7H, vstop 26. 2. 1990, vložek
1,721.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rekar Andrej, Žirovnica, Zabreznica 7H,
vstop 10. 6. 1992, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-16144

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00338 z dne 13. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05408/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5890900001
Firma: BIROS – MAG. PINTAR IN

DRUGI, d.o.o., izobraževanje, razvoj, or-
ganizacija in storitve, PODRUŽNICA
LJUBLJANA

Skrajšana firma: BIROS – MAG.
PINTAR IN DRUGI, d.n.o., PODRUŽ-
NICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Jakšičeva 2
Ustanovitelj: BIROS – mag. PINTAR in

drugi, d.n.o., Žirovnica, Breznica 39, vstop
18. 1. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pintar Milan, imenovan 18. 1 1995, Ži-
rovnica, Breznica 39, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Pintar Pavla, imeno-
vana 18. 1. 1995, Žirovnica, Breznica 39,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-16145

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00493 z dne 13. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPETOUR, računalniško, in-
formacijski center, Škofja Loka, p.o., Ti-
tov trg 4B, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00269/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5092230
Firma: ALPETOUR RIC, računalniš-

ko informacijski center, d.o.o.
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Skrajšana firma: ALPETOUR RIC,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofja Loka, Kapucinski trg 8
Osnovni kapital: 54,480.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložek 28,320.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 5,450.000 SIT; Ka-
pitalski sklad, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vložek 5,450.000 SIT; Bernik Helena,
Škofja Loka, Vešter 5, vložek 100.000 SIT;
Bernik Jože, Škofja Loka, Vešter 5, vložek
470.000 SIT; Bernik Špela, Škofja Loka,
Vešter 5, vložek 40.000 SIT; Bertoncelj
Zmago, Škofja Loka, Podlubnik 55, vložek
200.000 SIT; Braniselj Borut, Škofja Loka,
Pod Plevno 9, vložek 550.000 SIT; Brani-
selj Gašper, Škofja Loka, Pod Plevno 9, vlo-
žek 80.000 SIT; Cerovski Samuel, Škofja
Loka, Novi Svet 6, vložek 300.000 SIT;
Demšar Antonija, Železniki, Dašnica 71,
vložek 300.000 SIT; Dolenc Andrej, Selca,
Praprotno 10, vložek 300.000 SIT; Dolenc
Urška, Selca, Praprotno 10, vložek 40.000
SIT; Dolenc Niko, Škofja Loka, Poljanska
c. 1, vložek 250.000 SIT; Dolinar Jerneja,
Gorenja vas, Lučine 53, vložek 470.000 SIT;
Hafner Andrej, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 89, vložek 570.000 SIT; Jamšek Erna,
Kranj, Trboje 122, vložek 40.000 SIT; Jam-
šek Marija, Kranj, Trboje 122, vložek
300.000 SIT; Jamšek Renata, Kranj, Trboje
122, vložek 40.000 SIT; Kastelec Alenka,
Škofja Loka, Podlubnik 41, vložek 300.000
SIT; Kastelec Gašper, Škofja Loka, Podlub-
nik 41, vložek 100.000 SIT; Kastelec Urš-
ka, Škofja Loka, Podlubnik 41, vložek
100.000 SIT; Kolenc Iztok, Škofja Loka,
Frankovo naselje 68, vložek 880.000 SIT;
Lapanja Cvetka, Škofja Loka, Pod Plevno
16, vložek 350.000 SIT; Leben Anamarija,
Škofja Loka, Groharjevo naselje 11, vložek
380.000 SIT; Lotrič Jana, Škofja Loka,
Frankovo naselje 68, vložek 100.000 SIT;
Lotrič Janez, Škofja Loka, Frankovo nase-
lje 68, vložek 370.000 SIT; Lotrič Jure,
Škofja Loka, Frankovo naselje 68, vložek
60.000 SIT; Medved Vida, Škofja Loka, Par-
tizanska c. 44, vložek 450.000 SIT; Moho-
rič Jana, Škofja Loka, Ševlje 48, vložek
100.000 SIT; Mohorič Matej, Selca, Ševlje
48, vložek 100.000 SIT; Mohorič Milka,
Selca, Ševlje 48, vložek 610.000 SIT; Mo-
horič Peter, Selca, Ševlje 48, vložek 80.000
SIT; Oter Marija, Škofja Loka, Stara Loka
142, vložek 500.000 SIT; Oter Mitja, Škofja
Loka, Stara Loka 142, vložek 40.000 SIT;
Ovsenek Jasmina, Škofja Loka, Puštal
145A, vložek 340.000 SIT; Ovsenek Tea,
Škofja Loka, Puštal 145A, vložek 100.000
SIT; Ovsenek Uroš, Škofja Loka, Puštal
145A, vložek 60.000 SIT; Pelipenko Mari-
ja, Poljane, Dolenja Žetina 10, vložek
300.000 SIT; Pelipenko Urška, Poljane, Do-
lenja Žetina 10, vložek 40.000 SIT; Podob-
nik Kaja, Škofja Loka, Frankovo naselje
156, vložek 100.000 SIT; Podobnik Pavel,
Škofja Loka, Frankovo naselje 156, vložek
740.000 SIT, Porenta Stanislav, Škofja Lo-
ka, Binkelj 2, vložek 400.000 SIT; Prevod-
nik Drago, Škofja Loka, Brode 19, vložek
870.000 SIT; Prevodnik Luka, Škofja Loka,
Brode 19, vložek 100.000 SIT; Prevodnik

Špela, Škofja Loka, Brode 19, vložek
160.000 SIT; Rebec Anže, Škofja Loka,
Groharjevo naselje 28, vložek 40.000 SIT;
Rebec Franc, Škofja Loka, Groharjevo na-
selje 28, vložek 500.000 SIT; Rebec Nejc,
Škofja Loka, Groharjevo naselje 28, vložek
40.000 SIT; Stanonik Bogdan, Škofja Loka,
Ljubljanska c. 18, vložek 600.000 SIT; Sta-
nonik Brigita, Škofja Loka, Ljubljanska c.
18, vložek 120.000 SIT; Sterle Mateja, Škof-
ja Loka, Podlubnik 155, vložek 100.000 SIT;
Sterle Miloš, Škofja Loka, Podlubnik 155,
vložek 100.000 SIT; Sterle Mitja, Škofja
Loka, Podlubnik 155, vložek 350.000 SIT;
Sterle Šimen, Škofja Loka, Podlubnik 155,
vložek 100.000 SIT; Šink Helena, Škofja
Loka, Sv. Duh 94, vložek 20.000 SIT; Šink
Jakob, Škofja Loka, Sv. Duh 94, vložek
1,060.000 SIT; Šink Katja, Škofja Loka, Sv.
Duh 94, vložek 100.000 SIT; Šink Luka,
Škofja Loka, Sv. Duh 94, vložek 100.000
SIT; Tavčar Davor, Škofja Loka, Puštal 33,
vložek 250.000 SIT, vsi vstopili 16. 2. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-16148

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03271 z dne 13. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05456/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871719
Firma: MS BOHINJ, proizvodnja, sto-

ritve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MS BOHINJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Srednja vas v Bohinju, Bohinj-

ska Češnjica 31A
Osnovni kapital: 1,559.300 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mikelj Slavko, imenovan 16. 11.
1994, Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češ-
njica 31A, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-16149

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02493 z dne 13. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIG proizvodnja, trgovina in
gostinstvo, Zlato Polje, 14D, Kranj, pod
vložno št. 1/02936/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5563291
Firma: TIG, proizvodnja, trgovina in

gostinstvo, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TIG, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,777.600 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Janez, Kranj,

Zlato Polje 14D, vstop 27. 1. 1992, vložek
1,777.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16150

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03590 z dne 13. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOLI ŠPED, Mednarodna špe-
dicija, Kolodvorska 6, Kranj, pod vložno
št. 1/03326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge, us-
kladitev dejavnosti, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje ter spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5609429
Firma: KOLI ŠPED, d.o.o., mednarod-

na špedicija, Kranj
Skrajšana firma: KOLI ŠPED, d.o.o.
Sedež: Kranj, Gorenjesavska 9
Osnovni kapital: 19,013.000 SIT
Ustanovitelji: Lukič Zoran, Kranj, Loj-

zeta Hrovata 10; Sladič Slavko, Kranj, C.
1. maja 61 in Sladič Boris, Kranj, Janka
Platiše 19, vsi vstopili 21. 3. 1992, vložili
po 6,337.666 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Sladič Boris, imenovan 21. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
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ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing).

Rg-16151

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00153 z dne 13. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa DO MARKET, import, eks-
port, d.o.o., Tržič, Koroška cesta 26, Tr-
žič, pod vložno št. 1/00642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme ter spremem-
bo naziva osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5317657
Firma: DO-IMPEKS, import, eksport,

d.o.o, Tržič – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dol-

har Samo, Tržič, Koroška cesta 26, razrešen
kot direktor 30. 12. 1994 in imenovan kot
likvidator, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16152

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00546 z dne 13. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MISTER GREGOR, general-
no vzdrževanje objektov Cerklje, d.o.o.,
Češnjevek 10, Cerklje, pod vložno št.
1/00652/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5335345.

Rg-16157

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00413 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOVARNA ČIPK, VEZENIN
IN KONFEKCIJE, Kajuhova 1, Bled, pod
vložno št. 1/00242/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5036844
Firma: TOVARNA ČIPK, VEZENIN

IN KONFEKCIJE Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: VEZENINE, Bled, d.o.o.
Sedež: Bled, Kajuhova cesta 1
Osnovni kapital: 326,080.608,50 SIT
Ustanovitelj: ANDOR, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o. Kozina, Klanec pri
Kozini 19/c, vstop 24. 12. 1993, vložek
77,753.608,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hu-
dobivnik Milan, Kranj, Hrastje 174, imeno-
van 10. 2. 1992 kot direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev, pri prodaji nepremič-
nin potrebuje sklep skupščine družbe ter 11.
4. 1995 razrešen kot direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-

stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proiz-
vodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proiz-
vodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proiz-
vodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-16159

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02079 z dne 10. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MS ZORNIK, trgovina in ser-
visiranje, Koritenska 17B, Bled, pod vlož-
no št. 1/03403/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povišanje osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5629233
Firma: MS ZORNIK, trgovina in ser-

visiranje, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: MS ZORNIK, Bled,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zornik Majda, Bled, Ko-

ritenska 17B, vstop 21. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16160

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00822 z dne 10. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa LEGIS, podjetje za računo-
vodstvo, finance in trgovino, Kranj, d.o.o.,
Bertoncljeva 31, Kranj, pod vložno št.
1/02732/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536553
Osnovni kapital: 1,500.168 SIT
Ustanoviteljica: Kejžar Tatjana, Kranj,

Bertoncljeva 31, vstop 4. 12. 1991, vložek
1,500.168 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z naslednjimi de-
javnostmi: storitve fotokopiranja in razmno-
ževanja; davčno in finančno svetovanje; izo-
braževanje v obliki tečajev in seminarjev iz
dejavnosti družbe.

Rg-16161

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01022 z dne 10. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALFA – SP, podjetje za med-
narodno špedicijo in trgovino, Brnik Le-
tališče Ljubljana, Letališče Brnik, Brnik,
pod vložno št. 1/01495/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5409438
Firma: ALFA – SP, d.o.o., podjetje za

mednarodno špedicijo in trgovino, Brnik
Letališče Ljubljana

Skrajšana firma: ALFA – SP, d.o.o., Br-
nik, Letališče Ljubljana

Sedež: Brnik, Brnik, Letališče Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Stamatović Miroljub,

Ljubljana, Majde Vrhovnik 6 in Magi-
šta-Mozetič Nives, Nova Gorica, Marija Ko-
goja 24, oba vstopila 30. 6. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16163

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01643 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TINS N&N, podjetje za trgo-
vino in storitve, Delavska 11, Jesenice,
pod vložno št. 1/04430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5734789
Firma: TINS, podjetje za trgovino in

storitve N-N, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: TINS N-N, d.o.o., Je-

senice
Sedež: Jesenice, Kejžarjeva 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Markizeti Nevenka, Je-

senice, Ul. Viktorja Kejžarja 12, vstop 28.
1. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Igerc Mesarič Nevenka, Jese-
nice, Ul. Bratov Stražišar 11, vstop 28. 1.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-16165

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00306 z dne 11. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05452/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890764
Firma: AVTO MOČNIK, trgovsko, proi-

zvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: AVTO MOČNIK,

d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Britof 162
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Močnik Marijan in Moč-

nik Urška, oba iz Kranja, Britof 162, vstopi-
la 15. 12. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Močnik Marijan, imenovan 15. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Močnik Urš-
ka, imenovana 15. 12. 1994, kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
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ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-16166

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00055 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTER – POINT, storitveno in
trgovsko podjetje, Lancovo 30, Radovlji-
ca, pod vložno št. 1/04646/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo ustanoviteljev in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št. 5760712
Firma: INTER – POINT, storitveno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Lancovo
Skrajšana firma: INTER – POINT,

d.o.o., Lancovo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdujič Mladen, izstop 26.

9. 1994; Suljanović Fehim, Sanski Most,
Dževar 21, vstop 26. 9. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zdujič Mladen, razrešen 26. 9. 1994;
Zdujič Mira, razrešena 26. 9. 1994; direkto-
rica Dulić Jasna, imenovana 26. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Su-
ljanović Fehim, imenovan 26. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-16167

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00812 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa GTT, podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, Hrastje 67, Kranj,
pod vložno št. 1/03935/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5676932
Firma: GTT, podjetje za gostinstvo, tu-

rizem in trgovino, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: GTT, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,742.000 SIT
Ustanovitelj: Kamenšek Mladen, Kranj,

Hrastje 67, vstop 28. 1. 1992, vložek
1,742.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v dis-
kotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-16168

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01586 z dne 10. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOBO ŽIRI, Novovaška 67,
Žiri, pod vložno št. 1/00801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo ustanovitelja in
dejavnosti ter spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5323894
Firma: TOBO AVTO, servis, d.o.o., Žiri
Osnovni kapital: 2,536.000 SIT
Ustanovitelj: Bogataj Tomaž, Žiri, No-

vovaška 67, vstop 12. 12. 1989, vložek
2,536.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bogataj Jože, izstop 18. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Bogataj Jože, razrešen 18. 5. 1994.

Dejavnost se razširi za: trgovina z živil-
skimi proizvodi na debelo in drobno; go-
stinske storitve nastanitve; gostinske stori-
tve prehrane; turistično posredovanje.

Rg-16169

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00181 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KAMI, trgovina in turizem,
Koroška 2, Kranjska Gora, pod vložno št.

1/02471/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, povišanje os-
novne vloge in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5508983
Firma: KAMI, trgovina in turizem,

d.o.o., Kranjska Gora
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kokalj Jani, izstop

26. 9. 1994; Radman Slavica, Gozd Martu-
ljek, Gobela 37, vstop 13. 11. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kokalj Jani, razrešen 13. 11. 1994;
direktorica Radman Slavica, imenovana
13. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti,d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9303 Druge storitve za nego telesa; 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki.

Rg-16170

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03216 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa LAGRO, trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o., Staneta Žagarja 34, Kranj,
pod vložno št. 1/01287/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5400597
Firma: LAGRO, trgovsko podjetje

Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: LAGRO, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lalić Nikola, Kranj, Ko-

roška 10, vstop 1. 6. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gros Bo-
ris, Kranj, Likozarjeva 27, vstop 1. 6. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0202 Gozdarske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovi-

na na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-

mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-16172

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01583 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPO, storitveno in trgovsko
podjetje, Oprešnikova 86, Kranj, pod
vložno št. 1/00549/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5300983
Firma: ALPO, storitveno in trgovinsko

podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ALPO, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 2,309.000 SIT
Ustanovitelj: Ocepek Srdan, Kranj, Vreč-

kova 11, vstop 16. 10. 1989, vložek
2,309.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16175

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00857 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa AD PODNART, d.o.o., Češnji-
ca 24, Podnart, pod vložno št. 1/01224/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in povišanje osnovne vloge
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5400694
Firma: AD AVTODELI PEČJAK, tr-

govina in proizvodnja, d.o.o., Podnart
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Skrajšana firma: AD AVTODELI PE-
ČJAK, d.o.o., Češnjica

Osnovni kapital: 4,762.000 SIT
Ustanovitelja: Pečjak Andrejček in Peč-

jak Jasna, oba iz Podnarta, Češnjica 24, vsto-
pila 3. 4. 1990, vložila po 2,382.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16176

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03232 z dne 12. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05453/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5875544
Firma: MEDICOVET, oskrba in vars-

tvo živali, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDICOVET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Kajuhova ul. 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cepuder Janez, Kranj, Ka-

juhova ul. 23, vstop 10. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cepuder Janez, imenovan 10. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 8520
Veterinarstvo; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov.

Rg-16178

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00364 z dne 7. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05447/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890985
Firma: SAVITRI, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Šenčur, Kranjska cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kržišnik Robert, Kranj,

Seljakovo naselje 22 in Šimnovec Irena,
Šenčur, Kranjska cesta 2, oba vstopila 11. 1.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kržišnik Robert, imenovan 11. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Šimnovec Irena, imenovana 11. 1. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 6164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-16183

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01051 z dne 7. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa AMA, d.o.o., Duplje, Zg. Duplje
11, Duplje, pod vložno št. 1/04617/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5744750
Firma: AMA, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Duplje
Skrajšana firma: AMA, d.o.o., Duplje
Osnovni kapital: 2,095.030 SIT
Ustanovitelja: Ahčin Anica in Ahčin Me-

tod, oba Duplje, Zg. Duplje 11, vstopila
15. 3. 1993, vložila po 1,047.515 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastanit-
venih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-16184

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01532 z dne 7. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa RAMEK, d.o.o., Radovljica, Sred-
nja Dobrava 6A, Kropa, pod vložno št.
1/03246/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5597714
Firma: RAMEK, podjetje za računal-

ništvo, meritve in krmilja, d.o.o., Radov-
ljica

Osnovni kapital: 1,529.943 SIT
Ustanovitelja: Škofic Peter in Škofic Jo-

žica, oba iz Krope, Srednja Dobrava 6A,
vstopila 6. 4. 1992, vložila po 764.971,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-16185

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01530 z dne 7. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa MPP, d.o.o., Radovljica, Brezje
80, Brezje, pod vložno št. 1/03649/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5643147
Firma: MPP, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: MPP, d.o.o., Radovljica
Sedež: Brezje na Gorenjskem, Brezje 80
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelj: Marjanovič Pavel, Brezje

na Gorenjskem, Brezje 80, vstop 5. 4. 1992,
vložek 1,616.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16186

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00477 z dne 7. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa STRAŽA JESENICE, trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki, gostinstvo in turizem ter
finomehanika, Jesenice, d.o.o., Tomšiče-
va 95/a, Jesenice, pod vložno št. 1/01261/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti, spremembo oseb, pooblaš-
čenih za zastopanje, in spremembo ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5378826
Firma: STRAŽA JESENICE, trgovina

na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki, gostinstvo in turizem ter
finomehanika, Jesenice, d.o.o.

Skrajšana firma: STRAŽA, JESENICE,
d.o.o.

Sedež: Jesenice, Tomšičeva 95/a
Ustanovitelj: Cvetanovič Stanojka, iz-

stop 18. 1. 1995; Cvetanovič Radomir, Je-
senice, Cesta T. Tomšiča 95, vstop 18. 1.
1995, vložek 1,513.924 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cvetanovič Stanojka, razrešena
18. 1. 1995; direktor Cvetanovič Radomir,
imenovan 18. 1. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,

d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-16188

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00665 z dne 6. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05445/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891019
Firma: BSC, poslovno podporni cen-

ter, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BSC, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Ljubljanska 24A
Osnovni kapital: 1,936.519 SIT
Ustanovitelji: Pospeševalni center za ma-

lo gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5,
vložek 700.000 SIT; Tehnološki razvojni
sklad RS, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15,
vložek 600.000 SIT; Občina Kranj, Kranj,
Slovenski trg 1, vložek 190.000 SIT; Obči-
na Jesenice, Jesenice, Maršala Tita 78, vlo-
žek 80.000 SIT; Občina Radovljica, Radov-
ljica, Gorenjska 19, vložek 90.000 SIT; Ob-
čina Tržič, Tržič, Trg svobode 18, vložek
40.000 SIT; Občina Škofja Loka, Škofja Lo-
ka, Mestni trg 15, vložek 100.000 SIT; Obrt-
na zbornica Kranj, Kranj, Likozarjeva 1,
vložek 46.072 SIT; Slovenska zbornica obr-
ti in podjetništva, Kranj, Poštna 3, vložek
20.000 SIT; Obrtna zbornica Tržič, Tržič,
Predilniška ul., vložek 12.064 SIT; Obrtna
zbornica Škofja Loka, Škofja Loka, Sp. trg
2, vložek 30.212 SIT; Obrtna zbornica Ra-
dovljica, Radovljica, Šerceljeva 12, vložek
28.171 SIT; vsi vstopili 2. 12. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Moži-
na Bojan, imenovan 2. 12. 1994, Cerklje na
Gorenjskem, Stiška vas 31, kot vršilec dolž-
nosti direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1995: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-16189

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02294 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa STRAŽA JESENICE, d.o.o.,
Tomšičeva 95/a, Jesenice, pod vložno št.
1/01261/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovne vloge in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5378826
Firma: STRAŽA JESENICE, trgovina

na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki, gostinstvo in turizem ter
finomehanika, Jesenice, d.o.o.

Skrajšana firma: STRAŽA JESENICE,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,513.924 SIT
Ustanoviteljica: Cvetanovič Stanojka, Je-

senice, Tomšičeva 95/a, vstop 31. 5. 1990,
vložek 1,513.924 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi z: prevoz potnikov
in blaga ter ostale storitve v cestnem pro-
metu; prevoz za lastne potrebe z osebnimi
in tovornimi vozili; avtokleparstvo, avtoli-
čarstvo, avtoelektrika, avtomehanični ser-
vis, avtopralnica, menjava gum, bencinski
servis; poslovne storitve kot npr. prirejanje
sejmov in razstav, knjigovodske in računo-
vodske storitve, AOP, razmnoževanje, na-
slavljanje ter izdelava fotografskih in dru-
gih kopij.

Rg-16190

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01554 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa AR – TA, zastopanje, posredova-
nje, storitve, servis, Tupaliče 30, Predd-
vor, pod vložno št. 1/04872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo ustanovitelja in
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5790425
Firma: AR – TA, zastopanje, posredo-

vanje, storitve, servis, trgovina, d.o.o.,
Preddvor

Skrajšana firma: AR – TA, d.o.o., Tu-
paliče

Osnovni kapital: 1,622.606 SIT
Ustanovitelji: Korošec Igor, Preddvor,

Tupaliče 30, vstop 25. 3. 1993, vložek
117.456 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Igor, Preddvor, Hotemaže 54, vstop
25. 3. 1993, vložek 870.031 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Korošec Marija, Predd-
vor, Hotemaže 54, vstop 23. 5. 1994, vložek
752.575 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
rošec Marija imenovana 17. 5. 1994, kot
poslovodkinja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-16192

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00522 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GORENJSKI MUZEJ
KRANJ, p.o., Tomšičeva 44, Kranj, pod
vložno št. 1/00176/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča spremembo osebe, pooblaš-
čene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5052530
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žon-

tar Marija, razrešena 9. 3. 1994; Ravnik-To-
man Barbara, imenovana 9. 3. 1994, Ljub-
ljana, Hrenova 17, kot ravnateljica zastopa
neomejeno, razen v primeru nabave osnov-
nih sredstev in drobnega inventarja odloča
v skladu s programom, ki ga sprejme svet
muzeja.

Rg-16193

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00616 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa ALP COM trgovina in zastopstvo
Kranj, d.o.o., Cesta talcev 53, Kranj, pod
vložno št. 1/02988/00 vpisalo v sodni regis-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 2. IV. 1996 Stran 1009

ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5564905
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Zidar Marija, Kranj, C.

talcev 53, vstop 10. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16194

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00620 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa VERAMENT, prevozi, trgovina
in storitve, d.o.o., Jesenice, Titova 63, Je-
senice, pod vložno št. 1/04516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5750288
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Poštič Verica, Jesenice,

Kejžarjeva 37/A, vstop 25. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16195

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01461 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa FINRAD, d.o.o., Tržič, Balos 4,
Tržič, pod vložno št. 1/02232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz družbe z omejeno odgovornostjo v druž-
bo z neomejeno odgovornostjo, spremembo
firme, skrajšane firme in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5482062
Firma: FINRAD, BARABAŠ IN OS-

TALI, finančno-računovodske in davčne
storitve, d.n.o., Tržič

Skrajšana firma: FINRAD, BARABAŠ
IN OSTALI, d.n.o., Tržič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Barabaš Pavel, Tržič, Can-
karjeva 1, vstop 28. 2. 1991, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Eler Božo, Tržič, Cankarjeva 2,
vstop 2. 12. 1991, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Meglič Majda, Tržič, Lom pod Storžičem
21, vstop 2. 12. 1991, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Mirt Tatjana, Tržič, Fužinska 1, vstop
2. 12. 1991, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Kavčič
Tatjana, Tržič, Za Mošenikom 14, vstop 2.
12. 1991, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Eler
Božo, imenovan 17. 5. 1994, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev; Meglič Maj-
da, imenovana 17. 5. 1994, kot poslovodki-
nja zastopa družbo brez omejitev; Kavčič
Tatjana, imenovana 17. 5. 1994, kot poslo-
vodkinja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16196

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01558 z dne 4. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŽVEGELJ, turizem in stori-
tve, Želeška 6, Bled, pod vložno št.
1/04528/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5737206
Firma: ŽVEGELJ, d.o.o., turizem in

storitve, Bled
Skrajšana firma: ŽVEGELJ, d.o.o., Bled
Sedež: Bled, Želeška 6
Osnovni kapital: 2,241.960 SIT
Ustanovitelj: Žvegelj Marjan, Bled, Že-

leška 6, vstop 17. 3. 1993, vložek 2,241.960
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16199

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00377 z dne 4. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891493
Firma: LESNINA TRGOVINA KRANJ,

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA TRGOVINA

KRANJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Mirka Vadnova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: LESNINA Trgovina, Tr-

govsko podjetje, d.d., Ljubljana, Parmova
53, vstop 23. 1. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LESNINA
LGM, Prodajni center Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Vilharjeva 25/a, vstop 23. 1.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerič Leo, imenovan 23. 1. 1995,
Mengeš, Grobeljska cesta 14, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1995: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5234 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,

mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
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vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-16201

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00527 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa OMEGA, podjetje za računal-
ništvo in trgovino, Kranj, d.o.o., Ručiga-
jeva 31, Kranj, pod vložno št. 1/01298/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, ustanoviteljev in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5279984
Firma: OMEGA, podjetje za računal-

ništvo in trgovino, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 18,663.940 SIT
Ustanovitelja: Praprotnik Marija, Kranj,

Ručigajeva 31 in Praprotnik Franc, Tržič,
Loka 12, vstopila 18. 12. 1989, vložila po
9.331.970 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-16202

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00977 z dne 31. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa PENZION JAGODIC, gostins-
tvo in turizem, Vopovlje, d.o.o., Vopovlje
10, Cerklje, pod vložno št. 1/01198/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5409403
Osnovni kapital: 2,522.000 SIT.

Rg-16203

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00530 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa KGJ, kovinska galanterija Jer-
man, d.o.o., Škofja Loka, Sorška c. 2,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5318033
Osnovni kapital: 5,838.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Božidar Franc,

Škofja Loka, Sorška c. 2, vstop 20. 12. 1989,
vložek 5,838.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16204

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00528 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa KULINARIKA GOLJAT, ku-
linarika in slaščičarstvo Škofja Loka,
d.o.o., Hafnerjevo nas. 47, Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, po-
višanje osnovnega kapitala in uskladitev z

zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5338000
Firma: KULINARIKA GOLJAT, kuli-

narika in slaščičarstvo, Škofja Loka,
d.o.o.

Sedež: Škofja Loka, Hafnerjevo nase-
lje 47

Osnovni kapital: 1,843.000 SIT
Ustanovitelj: Goljat Andrej, Škofja Lo-

ka, Hafnerjevo naselje 47, vstop 24. 12.
1989, vložek 1,843.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-16205

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00533 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa AKORD, trgovske storitvene
dejavnosti, d.o.o., Kranj, Nazorjeva 12,
Kranj, pod vložno št. 1/03681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osebe,
pooblaščene za zastopanje ter povišanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5862221
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Batinič Mandica, izstop

28. 4. 1994; Lončar Aleksander, Kranj, Na-
zorjeva 12, vstop 28. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Batinič Mandica, razrešena 28. 4.
1994; direktor Lončar Aleksander, imeno-
van 28. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-16206

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00524 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa MELOM, Proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Tržič, Grahovše
11, Tržič, pod vložno št. 1/03455/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo ustanovite-
ljev, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5614198
Skrajšana firma: MELOM, d.o.o., Tržič
Sedež: Tržič, Grahovše 7A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Meglič Marko in Meglič

Irma, oba iz Tržiča, Grahovše 11, vstopila
8. 4. 1992,vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Me-
glič Marko, imenovan 8. 4. 1992, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Meglič Irma, imenovana 8. 4. 1992;
direktor Meglič Marko, razrešen 12. 5.
1994; družbenik Meglič Jože, razrešen
12. 5. 1994.

Rg-16207

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00521 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa RJAVINA, podjetje za trgovi-
no na debelo in zastopanje, d.o.o. Kranj,
Moše Pijade 7, Kranj, pod vložno št.
1/00716/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo ustanoviteljev in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5336155
Osnovni kapital: 1,782.000 SIT
Ustanovitelji: Vinter Anton, Kranj, Mo-

še Pijade 7, vstop 20. 12. 1989, vložek
891.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Medved Vlado, Ljubljana, Ljubljanska 31,
vstop 20. 12. 1989, vložek 500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šamar Milana, Kranj,
Moše Pijade 7, vstop 20. 12. 1989, vložek
500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kobal
Ivan, Višava, Budanje 27, vstop 20. 12.
1989, vložek 500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vinter Šabmar Milana, Kranj, Zoi-
sova 7, vstop 20. 12. 1989, vložek 891.000,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vinter Anton, imenovan 20. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16209

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00532 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa ORBITER ELECTRONICS,
storitve in trgovina, d.o.o., Kranj, Opre-
šnikova 82, Kranj, pod vložno št.
1/01217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5390338
Osnovni kapital: 1,508.600,65 SIT
Ustanovitelj: Kert Janez, Kranj, Opre-

šnikova 82, vstop 25. 4. 1990, vložek
1,508.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16210

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00531 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa TO-PO, predelava plastike,
d.o.o., Škofja Loka, Puštal 151, Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/00965/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge ter spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5342503
Skrajšana firma: TO-PO, d.o.o., Škofja

Loka
Osnovni kapital: 4,814.000 SIT
Ustanovitelj: Poljanec Anton, Škofja Lo-

ka, Puštal 151, vstop 12. 2. 1990, vložek
4,814.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16213

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00713 z dne 11. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05471/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899656
Firma: SAXONIA – FRANKE, proi-

zvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Tr-
žič

Skrajšana firma: SAXONIA – FRAN-
KE, d.o.o., Tržič

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržič, Koroška c. 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Franke Jorg, Goppingen

Grosstr. 29, vstop 25. 1. 1995, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Snedic Franc, Tržič, Koroška c. 92, vstop
25. 1. 1995, vložek 600.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sne-
dic Franc, imenovan 25. 1. 1995, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Rettich Renate, imenovana 25. 1.
1995, Ebersbach/Fils, Eschenweg 8.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proi-
zvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-16214

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01876 z dne 10. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KRAIGHER – podjetje za ser-
visiranje in vzdrževanje vozil in trgovina,
Zasip, Sebenje 14, Bled, pod vložno št.
1/01586/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5422469
Firma: KRAIGHER, podjetje za servi-

siranje in vzdrževanje vozil in trgovina,
Zasip, d.o.o., Bled

Skrajšana firma: KRAIGHER, Zasip,
d.o.o.

Osnovni kapital: 5,285.000 SIT
Ustanovitelj: Kraigher Niko, Bled, Za-

sip, Sebenje 14, vstop 17. 8. 1990, vložek
5,285.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16215

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01401 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa GROS, d.o.o., Kranj, Ljubljan-
ska 4, Kranj, pod vložno št. 1/04269/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712823
Firma: GROS, Podjetje za proizvodnjo

in projektiranje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: GROS, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,903.000 SIT
Ustanoviteljica: Romana Gros, Kranj,

Ljubljanska 4, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,903.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z: proizvod-
nja, razvoj ter vzdrževanje in prodaja elek-
tronskih naprav in sistemov; uvoz in izvoz
ter prodaja in posojanje videotehnike in vi-
deo opreme, video kaset in filmov ter posre-
dovanje v prometu blaga in storitev na po-
dročju video tehnologije in video storitev;
snemanje in presnemavanje video kaset in
video filmov.

Rg-16216

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01664 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa MIKOM, Škofja Loka, d.o.o., Pod
Plevno 42, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00582/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5303818
Firma: MIKOM, trgovsko podjetje z

mešanim blagom, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: MIKOM, Škofja Lo-

ka, d.o.o.
Osnovni kapital: 9,870.000 SIT
Ustanovitelj: Kržišnik Ivo, Škofja Loka,

Poljanska c. 44, vstop 10. 11. 1989, vložek
9,870.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; posredovanje v prometu blaga in
storitev; finančni inženiring.

Rg-16217

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01673 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa TTIJ, TOPLOTNO TEHNIČNI
INŽENIRING, Delavska 11, Jesenice, pod
vložno št. 1/01970/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5467225
Firma: TTIJ, toplotno tehnični inženi-

ring, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: TTIJ, d.o.o., Jesenice
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Drole Aleksander, Mojstra-

na, Belca 20F, vstop 20. 11. 1992, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z: gostinske storitve
prehrane; gostinske storitve nastanitve; dru-
ge gostinske storitve; prevoz potnikov v
cestnem prometu; prevoz blaga v cestnem
prometu; komunalne storitve: odvoz smeti,
pogrebne storitve.

Odslej je dejavnost: trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo; trgovina z živil-
skimi proizvodi na drobno; predelava neko-
vinskih rudnin (brez gradbenega materiala);
posredovanje v notranjem trgovinskem pro-
metu; zastopanje v notranjem trgovinskem
prometu; drugo projektiranje; inženiring;
gradnja drugih objektov nizke gradnje; vi-
soke gradnje; embaliranje; gostinske stori-
tve prehrane; gostinske storitve nastanitve;
druge gostinske storitve; prevoz potnikov v
cestnem prometu; prevoz blaga v cestnem
prometu; komunalne storitve: odvoz smeti,
pogrebne storitve; zunanja trgovina z neži-
vilskimi proizvodi; posredovanje v zunanje
trgovinskem prometu; zastopanje tujih firm;
konsignacija.

Rg-16218

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01431 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa ARETE, podjetje za svetovanje
in posredovanje, Kranj, d.o.o., Koroška
cesta 12, Kranj, pod vložno št. 1/01373/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala, razširitev de-
javnosti in spremembo skrajšane firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5404070
Skrajšana firma: ARETE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,748.000 SIT
Ustanovitelja: Šiler Vojko in Šiler Ta-

nja, oba iz Kranja, Koroška cesta 12, vsto-
pila 2. 8. 1990, vložila po 1,347.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z: davčno
svetovanje; izdelava izvedenskih mnenj in
cenitvenih poročil s finančnoračunovodske-
ga področja; factoring.

Rg-16219

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01757 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa AVTOBIT, Zg. Bitnje 191, Žab-
nica, pod vložno št. 1/01404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5442893
Firma: AVTOBIT, trgovsko storitvene

dejavnosti, Zg. Bitnje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOBIT, Zg. Bitnje,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,579.280 SIT
Ustanovitelj: Podjed Andrej, Žabnica,

Zg. Bitnje 191, vstop 26. 3. 1990, vložek
1,579.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16220

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00767 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa DALES, Proizvodnja, trgovina in
storitve Železniki, d.o.o., Zali Log 24, Že-
lezniki, pod vložno št. 1/03516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5836514
Dejavnosti družbe po razširitvi so na-

slednje: izdelava in popravilo lesenih pred-
metov; komisijski, agencijski, zastopniški
in posredniški posli v prometu blaga in sto-
ritev; prevoz blaga v cestnem prometu; proi-
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zvodnja končnih lesnih izdelkov; proizvod-
nja žaganega lesa in plošč; storitve špedici-
je; trgovina na debelo in drobno z neživil-
skimi proizvodi vseh trgovskih strok; trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi za kmetijstvo; od-
kup in prodaja gozdnih sadežev; trgovina
na debelo in drobno z repromaterialom za
kmetijstvo in rezervnimi deli; organiziranje
in izvajanje športnega biljarda, videoiger in
drugih zabavnih iger; posredovanje pri pro-
daji igralnih avtomatov, videoiger in drugih
iger, ki se poženejo z žetonom; posojanje
igralnih avtomatov, videoiger in drugih iger,
ki se poženejo z žetonom; trgovina na drob-
no z igralnimi avtomati, videoigrami in dru-
gimi igrami, ki se poženejo z žetonom; tr-
govina z vozili in deli na drobno; gostins-
tvo; opravljanje prevozov za lastne potrebe;
uvoz in izvoz neživilskih proizvodov; uvoz
in izvoz vozil in rezervnih delov, zastops-
tvo tujih firm in konsignacijska prodaja.

Rg-16221

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03557 z dne 4. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa DERTI, gostinstvo in trgovina,
Partizanska 34, Šenčur, pod vložno št.
1/03595/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo sedeža, spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5642582
Firma: DERTI, gostinstvo in turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: DERTI, d.o.o.
Sedež: Duplje, Podbrezje 127A
Osnovni kapital: 2,660.000 SIT
Ustanovitelj: Dermastja Tine, Šenčur,

Partizanska 34, vstop 9. 4. 1992, vložek
2,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16223

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03496 z dne 8. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa TRIP, podjetje za turizem, go-
stinstvo in trgovino, d.o.o., Bled, Parti-
zanska 32, Bled, pod vložno št. 1/01910/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5455979
Firma: MATEX LINE, podjetje za tu-

rizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MATEX LINE, d.o.o.
Sedež: Tržič, Begunjska 12
Osnovni kapital: 1,533.980 SIT
Ustanoviteljica: Šarabon Darja, Tržič,

Begunjska 12, vstop 20. 12. 1990, vložek
1,533.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šarabon Darja, razrešena 12. 12.
1994; Šarabon Marjan, imenovan 12. 12.
1994, Tržič, Begunjska 12, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1995: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n. 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 50101 Trgovina na debelo z

motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za

industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom in bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-16224

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00872 z dne 8. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa KADO, proizvodnja, trgovina,
storitve, Dolina 27, Tržič, pod vložno št.
1/04001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5682371
Firma: KADO, proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: KADO, d.o.o., Tržič
Osnovni kapital: 1,581.116 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Janez, Tržič, Doli-

na 27, vstop 7. 10. 1992, vložek 1,581.116
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16225

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00698 z dne 9. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05469/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča ustanovitev zadruge z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898919
Firma: VODOVODNA ZADRUGA

GORIČE, z.o.o.,
Skrajšana firma: VODOVODNA ZA-

DRUGA GORIČE, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Golnik, Goriče 21
Osnovni kapital: 137.000 SIT
Ustanovitelji: Šarabon Vinko, Golnik,

Goriče 41A; Kokalj Janko, Golnik, Goriče
20; Logar Alojz, Golnik, Goriče 19; Mar-
kun Marija, Golnik, Goriče 49; Roblek Vin-
ko, Golnik, Goriče 37; Slavec Saša, Golnik,
Zalog 13; Benčina Alenka, Bled, Alpska 7;
Perko Peter, Golnik, Zalog 2; Rehberger
Janko, Golnik, Zalog 1; Urbanc Jože, Gol-
nik, Zalog 3; Polajnar Ivan, Golnik, Zalog
4a; Rehberger Joža, Golnik, Zalog 36; Bi-
dovec Janko, Golnik, Zalog 7; Kokalj Ja-
nez, Golnik, Zalog 8; Kleindinst Srečo, Gol-
nik, Goriče 6; Perko Martina, Golnik, Gori-
če 5; Kos Marija, Golnik, Goriče 4; Grašič
Peter, Golnik, Goriče 44; Urbanc Alojz,
Golnik, Goriče 45; Grašič Ivan, Golnik, Go-
riče 53; Grašič Jože, Golnik, Goriče 54;
Konc Stane, Golnik, Goriče 31A; Oman Jo-
že, Golnik, Goriče 9; Zelnik Albin, Golnik,
Goriče 10; Štern Blaž, Golnik, Goriče 2;
Vevar Andrej, Golnik, Goriče 3; Fende Mi-
lan, Golnik, Goriče 11; Velkov Aleksandar,
Medvode, Klanska 3, vsi vstopili 2. 2. 1995,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Ribnikar Jože, Golnik, Srednja vas
11; Hlebšar Justina, Golnik, Srednja vas 17;
Gros Filip, Golnik, Srednja vas 18; Križaj
Franci, Golnik, Srednja vas 15; Rezar Pa-
vel, Golnik, Srednja vas 12; Gros Jože, Gol-
nik, Srednja vas 16; Bidovec Franci, Gol-
nik, Srednja vas 7; Rozman Stane, Golnik,
Srednja vas 8; Krničar Jože, Golnik, Sred-
nja vas 9; Likozar Franc, Golnik, Srednja
vas 5; Kokalj Janez, Golnik, Srednja vas 4;
Ribnikar Franc, Golnik, Srednja vas 10;
Martinjak Zdravko, Golnik, Srednja vas 3;
Rezar Frančiška, Golnik, Srednja vas 3; Rib-
nikar Florjan, Golnik, Srednja vas 20; To-
poriš Pavla, Golnik, Srednja vas 19; Topo-
riš Franci, Golnik, Srednja vas 2; ToporišJa-
nez, Golnik, Srednja vas 21; Toporiš Jože,
Golnik, Srednja vas 14; Leben Niko, Gol-
nik, Letence n. h.; Kern Janez, Golnik, Le-
tence 7; Vehovec Franc, Golnik, Letence
12; Mali Ivan, Golnik, Letence 4; Markovič
Milan, Golnik, Letence 3; Mali Jože, Gol-
nik, Letence; Zaplotnik Ciril, Golnik, Le-
tence 1; Kokalj Ivan, Golnik, Letence 5;
Mali Andrej, Golnik, Letence 40; Gros Mi-
lan, Golnik, Letence 10, vsi vstopili 2. 2.
1995, vložili po 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Kolak Miro, Golnik, Letence
32, vstop 2. 2. 1995, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kokalj Ignac, Gol-
nik, Letence; Mubi Peter, Golnik, Letence
8; Zaplotnik Drago, Golnik, Letence 15;
Konc Janez, Golnik, Letence 6; Bajd Peter,
Golnik, Letence 11; Mali Ana, Golnik, Le-
tence 14; Švegelj Janez, Golnik, Letence
18; vsi vstopili 2. 2. 1995, vložili po 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Konc
Janko, Golnik, Zalog 5; Bogataj Olga, Gol-
nik, Goriče 12; Ravnik Janez, Golnik, Gori-
če 52; Švegelj Marija, Golnik, Goriče 14;

Pirc Brigita, Golnik, Goriče 47; Ribnikar
Aleš, Golnik, Goriče 48; Rozman Alojz,
Golnik, Goriče 23; Sajevic Ignac, Golnik,
Goriče 26/a; Urbanc Alojz, Golnik, Goriče
24; Šebrek Miro, Golnik, Goriče 33a; Mar-
kun Marija, Golnik, Goriče 38; Valter Jan-
ko, Golnik, Goriče 22; Košir Vinko, Golnik,
Goriče 33; Košir Marta, Golnik, Goriče 28a;
Košir Nevenka, Golnik, Goriče 28; Markič
Jure, Golnik, Goriče 13; Snedic Jože, Gol-
nik, Goriče 43B; Markič Alojz, Golnik, Go-
riče 13; Zadnikar Marica, Golnik, Zalog 10;
Janškovec Mirko, Golnik, Goriče 40A; Lo-
gar Jožica, Golnik, Goriče 1; Bukovnik Ivi-
ca, Golnik, Goriče 12; Potočnik Štefka, Gol-
nik, Goriče 43A; Ribnikar Viktor, Golnik,
Goriče 63; Rakovec Janez, Golnik, Goriče
41; Žnidar Bogdan, Golnik, Goriče 35A;
Roblek Brane, Golnik, Goriče; Šinkovec
Srečko, Golnik, Goriče 33B; Mesec Jože,
Golnik, Goriče 15; Mesec Miro, Golnik, Go-
riče 15A; Košir Martin, Golnik, Goriče 51;
Valter Marjan, Golnik, Goriče 61; Čepin
Oto, Golnik, Goriče 60; Krišelj Franc, Gol-
nik, Goriče 57; Valter Peter, Golnik, Goriče
29; Mali Alojz, Golnik, Goriče 25; vsi vsto-
pili 2. 2. 1995, vložili po 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rib-
nikar Aleš, imenovan 2. 2. 1995, Golnik,
Goriče 48, kot predsednik upravnega odbo-
ra zadruge zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Urbanc Lojze,
Logar Alojz in Snedic Jože, vstopili 2. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1995: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5522
Storitve kampov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
9000 Storitve javne higiene.

Rg-16226

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00710 z dne 9. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05470/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897831
Firma: ŠPORT ŠMID – ŠMID, družba

za šport, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠPORT ŠMID –

ŠMID, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Mlekarska 12
Ustanovitelja: Šmid Bojan in Šmid Na-

da, oba Kranj, Mlekarska 12, vstopila 6. 4.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šmid Bojan, imenovan 6. 4. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktorica Šmid
Nada, imenovana 6. 4. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1995: 92623
Druge športne dejavnosti; 9261 Obratova-

nje športnih objektov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 2924 Proi-
zvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-16228

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01496 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa IDR, d.o.o., Kranj, Planina 3,
Kranj, pod vložno št. 1/04814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in povišanje osnovne vloge ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5760534
Firma: IDR, Podjetje za računalništvo,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: IDR, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Stara cesta 13
Osnovni kapital: 1,562.100 SIT
Ustanovitelji: Naglič Roman, Kranj, Pre-

bačevo 8, vstop 15. 4. 1993, vložek 520.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komovec
David, Preddvor, Preddvor 92, vstop 15. 4.
1993, vložek 520.700 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kranjc Jože, Cerkno, Trg preko-
morskih brigad 10, vstop 16. 5. 1994, vložek
520.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16229

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03725 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa UNIGAL NTZ – Trgovina in
zastopstvo, Jaka Platiše 9, Kranj, pod
vložno št. 1/03817/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nikov, naslova družbenikov, sedeža in za-
stopnikov, povišanje osnovne vloge in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649536
Firma: UNIGAL NTZ, trgovina in za-

stopstvo Preddvor, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIGAL NTZ, Pred-

dvor, d.o.o.
Sedež: Preddvor, Francarija 28
Osnovni kapital: 11,511.000 SIT
Ustanovitelja: Šifrer Marko in Šifrer Ber-

narda, oba Preddvor, Francarija 28, vstopila
24. 3. 1992, vložila po 5,755.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Zechner Mein-
rad, izstop 29. 12. 1994; Šifrer Marko, iz-
stop 15. 5. 1995; Šifrer Bernarda, izstop
15. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šifrer Bernarda, imenovana 24. 3.
1992 ter razrešena 15. 5. 1995.
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Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.

Rg-16230

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01445 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SPEDOR, podjetje za proi-
zvodnjo in promet industrijskega orodja,
d.o.o., Žabnica 7, Žabnica, pod vložno št.
1/00432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5291623
Skrajšana firma: SPEDOR, d.o.o., Žab-

nica
Osnovni kapital: 1,624.741 SIT
Ustanovitelja: Brezar Viktor in Brezar

Marija, Žabnica, Žabnica 7, vstopila 11. 10.
1989, vložila po 812.370,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-16232

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00792 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa UDIR, lesarstvo in trgovina,
Spodnja Besnica, d.o.o., Sp. Besnica 155,
Zg. Besnica, pod vložno št. 1/03107/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5585635
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Udir Marko, Zg. Besnica,

Sp. Besnica 155, vstop 25. 2. 1992, vložek
1,550.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16234

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00787 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DAVOS, Zastopanje in posre-
dovanje, Kranj, d.o.o., Tatjane Odrove
15, Kranj, pod vložno št. 1/03160/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in de-
javnosti s klasifikacijo in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5602572
Firma: DAVOS, Zastopanje in posre-

dovanje, Kranj, d.o.o.
Ustanovitelja: Sodin Vlado in Sodin Da-

na, oba Kranj, Tatjane Odrove 15, vstopila
1. 1. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina

na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetiko in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-16236

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00794 z dne 16. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871140
Firma: IDRIZOSKI & PARTNER, grad-

beništvo, d.n.o., Železniki
Skrajšana firma: IDRIZOSKI & PART-

NER, d.n.o., Železniki
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Železniki, Racovnik 30
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Idrizoski Jače, Struga,

Makedonija, Podgorci, vstop 20. 10. 1994,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Andreevski Dušan,
Železniki, Racovnik 30, vstop 20. 10. 1994,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Idrizoski Jače, imenovan 20. 10. 1994,
zastopa družbo neomejeno; družbenik An-
dreevski Dušan, imenovan 20. 10. 1994, za-
stopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge instalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela.

Rg-16238

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03937 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARHITEKTNI BIRO KRANJ,
d.o.o., Tomšičeva ulica 6, Kranj, pod vlož-
no št. 1/02528/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, povišanje osnovne vloge,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanoviteljev, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5510929
Osnovni kapital: 20,870.000 SIT
Ustanovitelji: Nadižar Franc, Kranj, Ce-

sta 1. maja 8, vstop 19. 8. 1991, vložek
820.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oblak Tomislav, Ljubljana, Avsečeva ulica
22c, vstop 19. 8. 1991, vložek 670.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šenk Marko,
Zgornje Jezersko, Zgornje Jezersko 59,
vstop 19. 8. 1991, vložek 670.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pungerčič Alojz,
Ljubljana, Ul. Bratov Babnik 30, vstop
19. 8. 1991, vložek 660.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stritih Marjeta, Tržič,
Ste Marie Aux Mines 20, vstop 19. 8. 1991,
vložek 570.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pavšič Romana, Kranj, Tominčeva
28, vstop 19. 8. 1991, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Markič Antoni-
ja, Duplje, Spodnje Duplje 57, vstop 19. 8.
1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krelj Tanja, Kranj, Ul. Milene
Korbarjeve 10, vstop 19. 8. 1991, vložek
480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brezar Tanja, izstop 16. 5. 1995; Splošno
gradbeno podjetje Tržič, izstop 8. 3. 1994;
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 29. 11. 1994,
vložek 2,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop 29. 11.
1994, vložek 2,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
29. 11. 1994, vložek 10,640.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Guzelj Peter, Kranj,
Planina 26, vstop 29. 11. 1994, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mitrovič Maja, Kranj, Ul. Milene Korbarje-
ve 10, vstop 29. 11. 1994, vložek 90.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nadižar
Katjuša, Kranj, Cesta 1. maja 8, vstop 29.
11. 1994, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pungerčič Gregor, Ljubljana,
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Ul. Bratov Babnik 30, vstop 29. 11. 1994,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Markič Štefan, Duplje, Sp. Duplje 57,
vstop 29. 11. 1994, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sekne Stanislav,
Kranj, Zoisova 18, vstop 29. 11. 1994, vlo-
žek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-16239

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00721 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KAS, prevoz in trgovina, d.o.o.,
Zalog, Zalog 88, Cerklje, pod vložno št.
1/03878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, dejavnost
in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5649579
Ustanovitelja: Šunkar Janez, Cerklje, Za-

log 88, vstop 20. 8. 1992, vložek 2,355.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šunkar
Marko, Cerklje, Zalog 88, vstop 20. 3. 1995,
vložek 1,570.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šun-
kar Marko, imenovan 20. 3. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 0121 Reja govedi,
prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 175 Proizvodnja drugih
tekstilij; 176 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 552 Dejavnost, domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 602 Drug
kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-

sti v prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 8041
Dejavnost vozniških šol; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-16240

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00420 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TISKARNA KNJIGOVEZ-
NICA RADOVLJICA, Ljubjanska 56,
Radovljica, pod vložno št. 1/00167/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo oseb, pooblaš-
čenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5066808
Firma: TISKARNA KNJIGOVEZ-

NICA RADOVLJICA, d.o.o.
Skrajšana firma: TISKARNA RADOV-

LJICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radovljica, Ljubljanska cesta

56
Osnovni kapital: 72,880.000 SIT
Ustanovitelji: Beravs Janez, Radovljica,

Prešernova ul. 5, vložek 550.000 SIT; Bilić
Miljenko, Begunje, Poljče 36, vložek
490.000 SIT; Bohinc Jana, Radovljica, Can-
karjeva 32, vložek 520.000 SIT; Čeh Hele-
na, Radovljica, Vošče 2A, vložek 400.000
SIT; Dacar Vika, Radovljica, Gradnikova
67, vložek 490.000 SIT; Dolenc Marjana,
Radovljica, Vrbnje 40, vložek 510.000 SIT;
Donoša Marija, Jesenice, Cesta revolucije
št. 2B, vložek 510.000 SIT; Batej Marija,
Lesce, Hlebce 6, vložek 490.000 SIT; Gro-
bin Marija, Podnart, Ovsiše 32, vložek
480.000 SIT; Hajdinjak Ljubo, Podnart, Za-
loše 22, vložek 580.000 SIT; Iličič Marijan,
Kranj, Trg Prešernove brigade 8, vložek
430.000 SIT; Ivanež Franci, Radovljica,
Gradnikova 113, vložek 390.000 SIT; Jane-
žič Damijan, Naklo, Tehniška ulica 32, vlo-
žek 240.000 SIT; Justin Jožica, Zgornje Gor-
je, Poljšica 34, vložek 490.000 SIT; Kala-
mar Brane, Begunje, Begunje 161, vložek
490.000 SIT; Kalan Rajko, Radovljica, Sta-
neta Žagarja 29, vložek 630.000 SIT; Kav-
čič Ivan, Radovljica, Cankarjeva 32, vložek
590.000 SIT; Kolman Ana, Lesce, Hlebce
25A, vložek 510.000 SIT; Kovač Drago,
Radovljica, Cesta svobode 18, vložek
370.000 SIT; Kozjek Brigita, Kamna Gori-
ca, Spodnja Lipnica 32, vložek 300.000 SIT;
Kramar Helena, Naklo, Podreber 25, vložek
240.000 SIT; Lešnjak Viktor, Radovljica,
Linhartov trg 14, vložek 610.000 SIT; Lin-
dič Ludvik, Lesce, Hraše 11/G, vložek
430.000 SIT; Maček Štefanija, Radovljica,
Gradnikova 9C, vložek 490.000 SIT; Maje-
tič Tomaž, Bled, Alpska cesta št. 13, vložek
510.000 SIT; Malek Snežana, Kranjska
Gora, Bezje 6, vložek 390.000 SIT; Markelj
Matija, Radovljica, Cankarjeva 22, vložek
460.000 SIT; Mencinger Duša, Bled, Go-
renjska ulica št. 10, Ribno, vložek 440.000
SIT; Mulej Franci, Begunje, Begunje 161,
vložek 540.000 SIT; Opalk Valentin, Ra-

dovljica, Spodnji otok št. 6, vložek 450.000
SIT; Osterc Terezija, Radovljica, Cankarje-
va 12, vložek 490.000 SIT; Petek Dragica,
Radovljica, Cankarjeva 42, vložek 530.000
SIT; Pezdirnik Sabina, Zgornje Gorje, Pod-
hom 44, vložek 340.000 SIT; Pogačnik Mil-
ka, Lesce, Alpska 86, vložek 550.000 SIT;
Poljanec Jože, Bled, Cankarjeva 30, vložek
640.000 SIT; Pretnar Angelca, Zgornje Gor-
je, Sp. Gorje 206, vložek 500.000 SIT; Pru-
snik Marija, Kranj, Britof 80, vložek
310.000 SIT; Rekar Zlata, Zgornje Gorje,
Zgornje Gorje 95, vložek 510.000 SIT; Re-
pinc Tomaž, Jesenice, Alojza Travna 19,
vložek 410.000 SIT; Rihtaršič Marija, Ra-
dovljica, Mošnje 554, vložek 530.000 SIT;
Rode Jože, Begunje, Zapuže 13, vložek
480.000 SIT; Rožič Mojca, Boh. Bistrica,
Rožna ulica 32, vložek 370.000 SIT; Sino-
bad Urška, Žirovnica, Rodine 23, vložek
280.000 SIT; Slivnik Marija, Zgornje Gor-
je, Podhom 67, vložek 540.000 SIT; Slivnik
Vladka, Begunje, Zapuže 13/A, vložek
540.000 SIT; Smolej Betka, Radovljica,
Gradnikova 95, vložek 490.000 SIT; Sonc
Tanja, Jesenice, Hrušica 71, vložek 400.000
SIT; Stojan Terezija, Boh. Bela, Boh. Bela
49/A, vložek 540.000 SIT; Šemrl Angelca,
Bled, Gregorčičeva 32, vložek 500.000 SIT;
Šmit Majda, Radovljica, Prešernova 1, vlo-
žek 480.000 SIT; Triplat Jože, Radovljica,
Prešernova 1, vložek 430.000 SIT; Turk
Štefka, Radovljica, Cankarjeva 4, vložek
470.000 SIT; Valant Irena, Bled, Selo 14,
vložek 340.000 SIT; Varl Franci, Radovlji-
ca, Gradnikova 127, vložek 600.000 SIT;
Vertelj Milena, Radovljica, Lancovo 127,
vložek 490.000 SIT; Vragolovič Mari, Zgor-
nje Gorje, Pdhom 47, vložek 490.000 SIT;
Zaletelj Grega, Ljubljana, Resljeva cesta št.
28, vložek 310.000 SIT; Zrimec Marica, Ra-
dovljica, Cankarjeva 23/A, vložek 490.000
SIT; Zupan Ivica, Radovljica, Linhartov trg
št. 5, vložek 510.000 SIT; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
7.290.000 SIT; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
30,720.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
7,290.000 SIT, vsi vstopili 21. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Haj-
dinjak Ljubo, razrešen kot v.d. direktorja
20. 12. 1994 in imenovana za direktorja –
začasna uprava; članica uprave Dolenc Mar-
jana, imenovan 20. 12. 1994 – začasna upra-
va; član uprave Kalan Rajko, imenovan 20.
12. 1994 – začasna uprava.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Proiz-
vodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje re-
vij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic; 7440
Ekonomska propaganda.
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Rg-16242

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03106 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TILIA, podjetje za gozdarske
in lesarske dejavnosti, d.o.o., Radovljica,
Gorenjska 22, Radovljica, pod vložno št.
1/00782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, naslova us-
tanovitelja, družbenikov, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5867797
Firma: ALTIRA, inženiring, informa-

tika, storitve in trgovina, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: ALTIRA, d.o.o.
Sedež: Bled, Bodešče št. 31
Osnovni kapital: 1,986.000 SIT
Ustanovitelji: Pogačnik Andrej, Lesce,

Na Trati 10, vstop 14. 1. 1991, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Medved
Mirko, izstop 18. 3. 1992; Medved Mirko,
Lesce Na Trati št. 10, vstop 18. 3. 1992,
vložek 609.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Arh Staša, Bled, Bodešče št. 31, vstop
4. 8. 1994, vložek 960.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Arh Franc, Bled, Bodeš-
če št. 31, vstop 4. 8. 1994, vložek 416.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medved Mirko, razrešen 4. 8. 1994;
direktorica Arh Staša, imenovana 4. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: drugo izobraže-
vanje, svetovanje na področju informatike,
izobraževalne storitve (organizacija in iz-
vajanje vseh vrst tečajev in usposabljanj),
opravljanje inženirskih in tehničnih stori-
tev, razvijanje, projektiranje, izdelava, mon-
taža, servisiranje informacijske, program-
ske in strojne opreme, organiziranje inte-
lektualnih storitev s področja informatike in
drugih področij, prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu in na morju, storitve na
področju športa in rekreacije, turistične in
gostinske storitve.

Rg-16244

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01417 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa JJM, d.o.o., Železniki, Log 77,
Železniki, pod vložno št. 1/04763/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, s temile podatki:

Matična št.: 5791286
Firma: JJM, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Železniki
Skrajšana firma: JJM, d.o.o., Železniki
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Markelj Janez, Ljubljana,

Hudourniška pot 29, vstop 19. 4. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16246

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00509 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BONA – podjetje za svetova-
nje in storitve, Cankarjeva 12, Kranj, pod
vložno št. 1/03582/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, razširitev dejavnosti, spremembo sede-

ža in spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5837995
Firma: BONA, podjetje za svetovanje

in storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: BONA, Kranj, d.o.o.
Sedež: Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Obed Nanja, Kranj,

Vrečkova 7, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Strniša Darja, imenovana 31. 5.
1994, Kranj, Vrečkova 7, zastopa družbo
brez omejitev.

Dosedanja dejavnost se dopolni za: trgo-
vina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, mešanim blagom,
avtomobili in avtomobilskimi deli ter pribo-
rom, nafto in naftnimi derivati ter industrij-
skimi odpadki, ekonomske, organizacijske,
tehnološke in poslovne storitve, razen od-
vetniških, prevoz blaga in potnikov v cest-
nem prometu.

Rg-16247

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00478 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SELECTA, podjetje za finančni in
ekonomski inženiring, Tavčarjeva 22,
Kranj, pod vložno št. 1/00624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5307830
Firma: SELECTA, podjetje za finanč-

ni in ekonomski inženiring, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: SELECTA, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,107.456 SIT.

Rg-16249

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01518 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZORING, Kranj, d.o.o., Gre-
goričeva 13, Kranj, pod vložno št.
1/01604/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5415845
Firma: ZORING, Podjetje za inženi-

ring interierjev na objektih, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: ZORING, Kranj,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,586.000 SIT
Ustanovitelj: Hudovernik Iztok, Kranj,

Gregoričeva 13, vstop 17. 9. 1990, vložek
1,586.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16250

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00508 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DDAR EXPORT IMPORT,
Grmičeva 5, Kranj, pod vložno št.
1/03534/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5627087
Firma: DDAR, export-import, Kranj,

d.o.o.
Skrajšana firma: DDAR, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bajt Roman, Kranj, Ul. Ju-

leta Gabrovška 21, vstop 26. 5. 1992, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16251

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00528 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa CASH KRANJ, d.o.o., Kalinš-
kova 13, Kranj, pod vložno št. 1/01532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodaskih družbah,
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5416094
Firma: CASH IMPORT – EXPORT,

Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,825.000 SIT
Ustanovitelja: Praprotnik Mojca, Radov-

ljica, Šercerjeva 34 in Cuderman Rok, Kranj,
Kalinškova 13, vstopila 20. 8. 1990, vložila
po 912.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16252

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02125 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KR, trgovsko in zastopniško
podjetje Radovljica, d.o.o., Langusova 31,
Radovljica, pod vložno št. 1/03884/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5707633
Firma: KR, trgovsko in zastopniško

podjetje, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: KR, Radovljica, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,895.431 SIT
Ustanovitelja: Koman Darja, vložek

1,013.656 SIT in Tanaskovič Žarko, vložek
873.775 SIT, oba Radovljica, Langusa 31,
vstopila 4. 8. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-16253

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01539 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa RAPA COMMERCE, d.o.o.,
Preddvor, Hotemaže 47b, Preddvor, pod
vložno št. 1/02578/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5520215
Firma: RAPA COMMERCE, gostinsko

in trgovsko podjetje, d.o.o., Preddvor
Skrajšana firma: RAPA COMMERCE,

d.o.o., Preddvor
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ropret Bojan, Preddvor,

Hotemaže 47b, vstop 17. 8. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16254

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01472 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRGO, d.o.o., Kranj, Trboje
10, Kranj, pod vložno št. 1/03565/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala in spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5627877
Firma: TRGO, trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: TRGO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,531.500 SIT
Ustanovitelj: Jarc Igor, Tržič, Podvasca

10, vstop 29. 6. 1992, vložek 1,531.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 2. IV. 1996 Stran 1017

Rg-16255

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01493 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELITE TRADING, d.o.o., Že-
lezniki, Češnjica 48, Železniki, pod vložno
št. 1/04292/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in povišanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5709989
Firma: ELITE TRADING, podjetje za

zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o., Že-
lezniki

Skrajšana firma: ELITE TRADING,
d.o.o., Železniki

Sedež: Železniki, Log 39A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Urh Marjeta, Železniki,

Log 39A, vstop 22. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16256

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01222 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BAI HUI, Jesenice, d.o.o., Hru-
šica 175, Jesenice, pod vložno št.
1/04611/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5747503
Firma: BAI HUI, agencija za boljšo

kvaliteto življenja, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: BAI HUI, Jesenice,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Razinger Igor, Jesenice,

Hrušica 175, vstop 13. 4. 1993, vložek
1,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16257

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01240 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FIVER, podjetje za trgovino,
storitve in zastopanje, d.o.o., Radovljica,
Vrbnje 47, Radovljica, pod vložno št.
1/04746/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5758211
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Frelih Stanislava, Ra-

dovljica, Vrbnje 47, vstop 25. 3. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16258

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01477 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa COKLA N1, d.o.o., Šenčur, Be-
leharjeva 28, Šenčur, pod vložno št.
1/03969/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5667852
Firma: COKLA N1, proizvodno pro-

dajno podjetje, d.o.o., Šenčur
Skrajšana firma: COKLA N1, d.o.o.,

Šenčur
Osnovni kapital. 13,798.400 SIT
Ustanovitelj: Kordež Zvonko, Šenčur, Be-

leharjeva 28, vstop 10. 9. 1992, vložek
13,798.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16260

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01210 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZADNIKAR, Naklo, d.o.o., Ce-
gelnica 51, Naklo, pod vložno št.
1/00833/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovne vloge, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5331366
Firma: ZADNIKAR, transportno, turi-

stično in gostinsko podjetje, Naklo, d.o.o.
Skrajšana firma: ZADNIKAR, Naklo

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 9,354.500 SIT
Ustanovitelj: Zadnikar Branko, Naklo,

Cegelnica 51, vstop 5. 2. 1990, vložek
9,354.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16263

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01478 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa AMAC, Kranj, d.o.o., Vrečko-
va 5, Kranj, pod vložno št. 1/03988/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodaskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5664390
Firma: AMAC, Podjetje za trgovino in

storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: AMAC, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.210,70 SIT
Ustanovitelj: Ravnikar Ciril, Kranj,

Vrečkova 5, vstop 25. 9. 1992, vložek
1,500.210,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16264

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01423 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MONTAS, proizvodnja in tr-
govina, Gorje, d.o.o., Sp. Gorje 43, Zg.
Gorje, pod vložno št. 1/05109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5790433
Sedež: Zgornje Gorje, Spodnje Gorje 43
Osnovni kapital: 1,734.000 SIT
Ustanovitelja: Pogačar Ivanka in Poga-

čar Jože, oba Zg. Gorje, Sp. Gorje 43, vsto-
pila 10. 5. 1993, vložila po 867.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16265

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01564 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa HOBBY LESCE, d.o.o., Na
Trati 52, Lesce, pod vložno št. 1/02467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poviša-
nje osnovne vloge, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5508711
Firma: HOBBY, trgovsko podjetje,

Lesce, d.o.o.
Skrajšana firma: HOBBY, Lesce, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.445 SIT
Ustanovitelj: Prek Janez, Lesce, Na Tra-

ti 52, vstop 18. 6. 1991, vložek 1,504.445
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16266

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01499 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa INFONET, Kranj, d.o.o., Pla-
nina 3, Kranj, pod vložno št. 1/02143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5472075
Firma: INFONET, Kranj, d.o.o., pod-

jetje za informacijsko svetovanje, inženi-
ring in trgovino

Skrajšana firma: INFONET, Kranj,
d.o.o.

Osnovni kapital: 3,288.100 SIT
Ustanovitelji: Slavec-Vončina Smiljana,

Kranj, Jaka Platiše 19; Zupan Iztok, Kranj,
Likozarjeva 27 in Bobnar Jurij, Cerklje, Tr-
novlje 22, vsi vstopili 15. 2. 1991, vložili po
1,096.033,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-16267

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01527 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TDC, Bled, d.o.o., Kranjska 2,
Radovljica, pod vložno št. 1/02750/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5538360
Firma: TDC, trgovina na debelo in

drobno, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: TDC, Bled, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,055.000 SIT
Ustanovitelj: Tarman Drago, Bled, Ku-

merdejeva 16, vstop 29. 11. 1991, vložek
5,055.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16268

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01415 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa CEHNER, d.o.o., Kranj, Ore-
hovlje 11, Kranj, pod vložno št. 1/04941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5794722
Firma: CEHNER, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: CEHNER, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Retljeva 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Cehner Slavica, razrešena 3. 5.
1994; Cehner Irma, imenovana 3. 5. 1994,
Kranj, Orehovlje 11, kot poslovodkinja za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-16269

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01501 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOPLAS, Križe, d.o.o., Hlad-
nikova 48, Križe, pod vložno št. 1/00690/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in razširitev de-
javnosti ter spremembo, zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5322871
Firma: KOPLAS, zasebna družba za

proizvodnjo kovinskih in plastičnih izdel-
kov, Križe, d.o.o.
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Skrajšana firma: KOPLAS, Križe, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,522.000 SIT
Ustanovitelja: Močnik Franc, vložek

1,201.000 SIT in Močnik Marija, vložek
2,321.000 SIT, oba Križe, Hladnikova 48,
vstopila 14. 12. 1989, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Moč-
nik Franc, razrešen kot direktor 9. 5. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; Močnik Marija, razrešena
kot družbenica 9. 5. 1994 in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Družba razširi dejavnost še na: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki; zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev; predelava in ob-
delava plastičnih mas; proizvodnja elektro-
mehaničnih izdelkov; proizvodnja strojne-
ga in ročnega orodja; predelava in obdelava
kovine; komisijski posli v prometu blaga in
storitev; opravljanje uslug v kovinski in pla-
stični dejavnosti.

Rg-16271

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02022 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BEVC, avtošola in trgovina,
Kamna Gorica, d.o.o., Kamna Gorica 44,
Kamna Gorica, pod vložno št.1/01745/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, razširitev dejav-
nosti ter spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5486602
Osnovni kapital: 1,532.630 SIT
Ustanovitelj: Bevc Slavko, Kamna Gori-

ca, Kamna Gorica 44, vstop 30. 10. 1990,
vložek 1,532.630 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevc Slavko, razrešen 9. 5. 1994;
Bevc Zoran, imenovan 9. 5. 1994, Kamna
Gorica, Kamna Gorica 44, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost se razširi še na: svetovanje in
storitve s področja površinske zaščite (gal-
vaniziranje, lakiranje); destilacija topil, raz-
redčil in vode; proizvodnja izdelkov kovin-
ske in tekstilne galanterije.

Rg-16272

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00477 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FIRST ŠKOFJA LOKA, d.o.o.,
podjetje za finančne in računovodske sto-
ritve, Stara Loka 44, Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge, spremembo sedeža ter spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5307856
Firma: FIRST, Škofja Loka, d.o.o., pod-

jetje za finančne in računovodske storitve
Sedež: Škofja Loka, Podlubnik 154
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Gaber Janez, Škofja Loka,

Stara Loka 44, vstop 14. 11. 1989, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klemenčič Martina, izstop 31. 5. 1994 in
Gaber Ivanka, izstop 31. 5. 1994.

Rg-16274

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00793 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TANA – ELEKTRONIKA,
proizvodnja, trgovina in storitve, Škofja
Loka, d.o.o., Hafnerjevo naselje 27, Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/03611/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, s temile podatki:

Matična št.: 5643988
Firma: TANA – ELEKTRONIKA, tr-

govina in storitve, Škofja Loka, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Verčič Srečo, Škofja Loka,

Hafnerjevo naselje 27, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,530.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16276

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00789 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRINT, podjetje za proizvod-
njo, trgovsko in storitveno dejavnost,
d.o.o., Kranj, Pot v Bitnje 66, Kranj, pod
vložno št. 1/03443/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne
vloge, spremembo poslovnih vložkov in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5637376
Ustanovitelja: Peternel Aleksandra,

Kranj, Pot v Bitnje 66, vstop 1. 2. 1992,
vložek 1,685.910 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Nadižar Jože, Kranj, C. talcev 15,
vstop 1. 2. 1992, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Nadižar Jože, razrešen 18. 4. 1994; Pe-
ternel Aleksandra, razrešena 18. 4. 1994 in
imenovana za prokuristko; direktor Peter-
nel Franc, imenovan 18. 4. 1994, Kranj, Pot
v Bitnje 66, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16277

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01061 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ASING TRADE, družba za in-
ženiring in trženje, Bleiweisova 6, Kranj,
pod vložno št. 1/04888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
nega kapitala, spremembo sedeža in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781850
Firma: ASING TRADE, družba za in-

ženiring in trženje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ASING TRADE,

d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sitar Samo, Križe, Hladni-

kova 15, vstop 26. 5. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5223 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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5274 Druga popravila, d.n.; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-16278

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00452 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRA KIBERNETIKA, to-
varna sestavnih delov obj. 774-93, Savska
Loka 4, Kranj, pod vložno št. 1/01293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, lastninsko preoblikovanje in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045169
Firma: ISKRA INDUSTRIJA SESTAV-

NIH DELOV, d.d.
Skrajšana firma: ISKRA ISD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 411.566.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 2. 11. 1994, vlo-
žek 41,157.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 25, vstop 2. 11. 1994,
vložek 41,157.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 2. 11. 1994, vložek
117.977.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; upravičenci interne razdelitve, vstopili
2. 11. 1994, vložek 82,313.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 2. 11. 1994, vložek
128.962.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zmrz-
likar Jože, Kranj, Kajuhova 17, razrešen kot
direktor 20. 2. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja – začasna uprava, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mitić Bogomi-
la, Hkavec Peter, Kozina Franc, Pavlin Ig-
nac, Remic Jože in Tomše Marjan, vsi vsto-
pili 2. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 275
Livarstvo; 284 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava, prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 2852 Splošna
mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovi-

nami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 73102 Razis-
kovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-16279

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02819 z dne 16. 5. 1995 pod št.
vložka 1/01988/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preobliko-
vanja v samostojnega podjetnika s firmo:
FLORJANČIČ PAVEL, s.p., TV Servis, Ra-
dio, Video s temile podatki:

Firma: MICRO SERVIS, podjetje za
servisiranje in popravilo RTV aparatov,
video aparatov, notranjo in zunanjo trgo-
vino, Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: MICRO SERVIS,
Kranj, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kranj, Cesta talcev 13B
Osnovni kapital: 2.000 SIT.

Rg-16280

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01418 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPINC, d.o.o., Bohinjska Bi-
strica, Letoviška 2, Bohinjska Bistrica,
pod vložno št. 1/04597/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
nega kapitala, razširitev dejavnosti in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5752248
Firma: ALPINC, Podjetje za turizem,

trgovino in vzdrževanje, d.o.o., Bohinj-
ska Bistrica

Skrajšana firma: ALPINC, d.o.o., Bo-
hinjska Bistrica

Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelj: Arh Štefan, Bohinjska Bi-

strica, Vodnikova 8, vstop 19. 3. 1993, vlo-
žek 1,554.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lazar Darja, razrešena 9. 5. 1994;
družbenik Arh Štefan, razrešen 9. 5. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost družbe odslej v celoti glasi:
investicijsko vzdrževanje objektov; gostin-
ske storitve nastanitve: hoteli, moteli, pen-
zioni in turistična naselja s sezonskim in
celoletnim poslovanjem; druge nastanitve-
ne storitve: prenočišča, planinski domovi,
spalniki, zasebno oddajanje sob; turistično
posredovanje nastanitev v zasebnih sobah
in apartmajih, kmečkem turizmu in v drugih
turističnih objektih; organiziranje turistič-
nih izletov in potovanj, ekskurzij, obiskov
kulturnih objektov in prireditev, športnih
prireditev in drugih turističnih aranžmajev;
organiziranje lova in ribolova ter drugih

športnih prireditev in tekmovanj; turistično-
agencijske storitve; menjava tujih valut; go-
stinske storitve prehrane: restavracije s po-
strežbo in samopostrežbo; druge storitve
prehrane: slaščičarne; druge gostinske sto-
ritve: kavarne, krčme, točilnice, bari, bifeji
diskoteke, ipd.; organiziranje in posredova-
nje storitev vodenja turistov, animatorjev,
napovedovalcev; organiziranje in posredo-
vanje storitev plesnih skupin in artističnih
programov; storitve zabavnih igralnih avto-
matov in biljardov brez možnosti denarnih
dobitkov; trgovina na debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina z vozili, de-
li in priborom na debelo; trgovina na drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi
blagovnice in druga trgovina z mešanim bla-
gom na drobno; trgovina z vozili, deli in
priborom na drobno; posredovanje in zasto-
panje v prometu blaga in storitev; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; raziskava trga
(marketing) in druge storitve reklame in
ekonomske propagande; organizacijske,
ekonomske, finančne, tehnološke storitve;
posredovanje prodaje nepremičnin, izposo-
janje vozil (rent-a-car), plovil (rent-a-boat)
in športne opreme in rekvizitov; servisira-
nje (vzdrževanje, popravljanje in polnjenje)
športne opreme in rekvizitov; upravljanje in
vzdrževanje turističnih objektov; pranje, čiš-
čenje in barvanje perila in oblačil; čiščenje
in vzdrževanje prostorov, napeljava in po-
pravila gradbenih instalacij; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; prevoz blaga v
cestnem prometu; avtobusni prevoz turistov
v cestnem prometu.

Družba opravlja tudi naslednje posle zu-
nanjetrgovinskega prometa: zunanja trgovi-
na z živilskimi proizvodi; zunanja trgovina
z neživilskimi proizvodi; posredovanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu; reeksportni po-
sli v zunanjetrgovinskem prometu; konsig-
nacijska prodaja tujega blaga in skladišča in
v brezcarinskih prodajalnah; zastopanje tu-
jih firm; mednarodni prevoz blaga in oseb v
cestnem prometu; turistični posli s tujino.

Rg-16281

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00813 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŽIBERNA, proizvodnja, trgo-
vina in turizem, Žeje, d.o.o., Žeje 14, Dup-
lje, pod vložno št. 1/03992/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5685923
Osnovni kapital: 1,665.707 SIT
Ustanovitelj: Žiberna Andrej, Duplje, Že-

je 14, vstop 9. 9. 1992, vložek 1,665.707
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16283

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00815 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DAVID – LOKA, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Tržič, Loka 64, Tržič,
pod vložno št.1/03960/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in dejavnosti s kla-
sifikacijo ter povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:
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Matična št.: 5667623
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Žos David, vstop 2. 4.

1992 in Žos Erik, vstop 25. 5. 1993, oba
Tržič, Loka 64, vložila po 752.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1995: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-
zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proiz-
vodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proiz-
vodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-16284

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00812 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGROTEX, kmetijstvo, trgo-
vina in tekstil, Strahinj, d.o.o., Strahinj
131, Naklo, pod vložno št. 1/04076/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5681952
Osnovni kapital: 1,807.000 SIT
Ustanoviteljica: Grašič Tončka, Naklo,

Strahinj 131, vstop 20. 10. 1992, vložek
1,807.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16285

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00810 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa AKORDEON, Podjetje za pou-
čevanje glasbe in trgovino z glasbili,
d.o.o., Kranj, Koroška 67, Kranj, pod
vložno št. 1/01438/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in dejavnosti s klasi-
fikacijo, povečanje osnovne vloge in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5410819
Firma: AKORDEON, Podjetje za pou-

čevanje glasbe in trgovina z glasbili,
d.o.o., Kranj

Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelj: Repovž Darko, Kranj, Ko-

roška 67, vstop 20. 4. 1990, vložek
1,567.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7440 Ekonomska propaganda;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov.

Rg-16287

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00800 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOS, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in zastopanje, Bled, d.o.o., Jamo-
va 11, Bled, pod vložno št. 1/00658/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovne vloge in spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5310156
Osnovni kapital: 9,957.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Jožica in Kos Bogo-

mir, oba Bled, Jamova 11, vstopila 15. 12.
1989, vložila po 4,978.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kos Jožica, imenovana 15. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16288

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00801 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa 4 N, trgovina, gostinstvo in
turizem, Sp. Brnik, d.o.o., Spodnji Brnik
80, Cerklje, pod vložno št. 1/01699/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5432103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štirn Marija in Štirn Ivan,

oba Cerklje, Sp. Brnik 80, vstopila 30. 10.
1990, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-16289

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00803 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PEPELKA, storitveno podjet-
je, d.o.o., Kranj, Šorlijeva 11, Kranj, pod
vložno št. 1/01833/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5458048
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Tunič Darko, Kranj, Kuti-

nova 3 in Tunič Jože, Kranj, Kajuhova 2,
oba vstopila 11. 1. 1991, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16290

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00804 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SAŠO, podjetje za prevoz in
trgovino, Kranj, d.o.o., Moša Pijade 17,
Kranj, pod vložno št. 1/01698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo sedeža in usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5534470
Sedež: Kranj, Zoisova 17
Osnovni kapital: 1,502.750 SIT
Ustanovitelj: Šujica Sašo, Kranj, Moša

Pijade 17, vstop 22. 10. 1990, vložek
1,502.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16291

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00805 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BEKOR, podjetje za zaščito
površin, Podnart, d.o.o., Poljšica 13, Pod-
nart, pod vložno št. 1/01760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5433096
Osnovni kapital: 1,941.000 SIT
Ustanovitelj: Bešter Stane, Podnart, Polj-

šica 13, vstop 15. 10. 1990, vložek
1,941.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16293

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00807 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAFOX, podjetje za trgovino,
turizem in marketing, Kranj, d.o.o., Jule-
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ta Gabrovška 23, Kranj, pod vložno št.
1/00856/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5495245
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Ostanek Franc, Kranj, Ska-

lica 14, vstop 8. 1. 1990, vložek 1,526.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16294

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00808 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LOGOS, podjetje za računal-
niški inženiring, Kranj, d.o.o., Mirka
Vadnova 8, Kranj, pod vložno št.
1/00521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5300274
Firma: LOGOS, podjetje za računal-

niški inženiring, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Krišelj Tomaž, Šenčur, Vi-

soko 76, vstop 5. 12. 1989, vložek 1,513.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16295

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00809 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FAZER, trgovina in proizvod-
nja dodatne avtoopreme, Škofja Loka,
d.o.o., Obj. 1084-90 Spodnji trg 2A, Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00475/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5413761
Firma: FAZER, trgovina in proizvod-

nja dodatne avtoopreme, Škofja Loka,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mohorič Jožica in Moho-

rič Dimitrij, oba Škofja Loka, Podlubnik
111, vstopila 6. 11. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16296

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00811 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa REKAR, podjetje za prodajo
blaga na debelo, malo in uvoz-izvoz,
Kranj, d.o.o. Jaka Platiše 17, Kranj,  pod
vložno št. 1/00798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5325013
Osnovni kapital: 5,777.000 SIT
Ustanovitelj: Rekar Slavko, Kranj, Hrast-

je 10, vstop 8. 1. 1990, vložek 5,777.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16297

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00806 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELTEX, podjetje za trgovino
na debelo in na drobno ter storitve, d.o.o.,
Trata 31A, Škofja Loka, pod vložno št.
1/01117/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-

darskih družbah in dejavnosti s klasifikaci-
jo, povišanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5405491
Ustanovitelj: Krajnik Gorazd, Škofja Lo-

ka, Trata 3, vstop 20. 11. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 1440
Pridobivanje soli; 1751 Proizvodnja preprog
in talnih oblog; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;

9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-16299

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02930 z dne 17. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5417767
Firma: SVIT INTERIER, proizvodnja

svetil, d.o.o.
Skrajšana firma: SVIT INTERIER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Stara cesta 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 284

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 511 Posredništvo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 602 Drug kopenski promet; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti prometnih agencij;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-16300

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00698 z dne 23. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOSTANJ, Škofja Loka,
d.o.o., Zminec 50, Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/01471/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, povišanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5410517
Firma: KOSTANJ, trgovina, Škofja

Loka, d.o.o.
Skrajšana firma: KOSTANJ, Škofja Lo-

ka, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,614.000 SIT
Ustanoviteljica: Frelih Marjeta, Škofja

Loka, Zminec 50, vstop 9. 6. 1990, vložek
1,614.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16302

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00697 z dne 23. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PETERNEL, podjetje za trgo-
vino in inženiring, Čevljarska 12, Žiri,
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pod vložno št. 1/01556/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, po-
višanje osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5414504
Firma: PETERNEL, trgovina in go-

stinstvo, Žiri, d.o.o.
Skrajšana firma: PETERNEL, Žiri,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,354.000 SIT
Ustanovitelj: Peternel Matjaž, Žiri, Čev-

ljarska 12, vstop 28. 9. 1990, vložek
2,354.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16303

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00338 z dne 23. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TMT Železniki, Dražgoše, 5,
Železniki, pod vložno št. 1/01938/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, dejavnosti in osebe, poob-
laščene za zastopanje, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Firma: TMT, transport, marketing, tu-
rizem, d.o.o.

Skrajšana firma: TMT, d.o.o.
Sedež: Cerklje, Lahovče 104
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Marija, izstop

30. 3. 1994; Prosen Franc, Cerklje, Lahovče
104, vstop 30. 3. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosen Franc, imenovan 30. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: prevoz potnikov in
blaga v domačem in mednarodnem prometu.

Rg-16304

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01432 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠTULAR, podjetje za storitve
in trgovino, Kranj, d.o.o., Galetova ul.
22A, Kranj, pod vložno št. 1/04147/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
spremembo ustanoviteljev, povišanje osnov-
nega kapitala in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Firma: ŠTULAR IN DRUGI, Kranj,
d.n.o., Podjetje za storitve in trgovino

Skrajšana firma: ŠTULAR IN DRUGI,
Kranj, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 101.000 SIT
Ustanovitelja: Štular Stane, Kranj, Gale-

tova ul. 22A, vstop 26. 11. 1992, vložek
100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Štular Marija, Kranj, Ga-
letova 22A, vstop 2. 5. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Štular Marija, imenovana 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16306

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01448 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa VENCELJ, trgovina, turizem
in storitve, Preddvor, d.o.o., Preddvor 62,

Preddvor, pod vložno št. 1/00749/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala, razširitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5340438
Osnovni kapital: 2,504.000 SIT
Ustanovitelja: Zadnikar Miroslav, Predd-

vor, Preddvor 62 in Zadnikar Pavla, Predd-
vor, Preddvor 68a, oba vstopila 25. 1. 1990,
vložila po 1,252.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost družbe odslej v celoti glasi:
trgovina na debelo in drobno z živili; trgo-
vina na debelo in drobno z neživilskimi iz-
delki; posredovanje, zastopanje in komisij-
ski posli v prometu blaga in storitev; prevoz
blaga v cestnem prometu; druge gostinske
storitve; turistično posredovanje, od tega tu-
ristični uradi; knjigovodske storitve; obde-
lava podatkov; druge neomenjene poslovne
storitve; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; fotokopiranje; investicij-
ska dejavnost; davčno svetovanje ter revi-
zijski postopki v skladu z določili zakona o
reviziji; zunanja trgovina z živili od tega:
tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki iz krz-
na, vrvarski izdelki, izdelki iz konoplje in
jute, kovinski in železarski izdelki; valjani
in vlečeni izdelki črne in barvaste metalur-
gije, elektrotehnični stroji, naprave, oprema
in elektrotehnični material ter svetilna tele-
sa, pohištvo, keramika, steklo in porcelan
ter plastični izdelki za gospodinjstvo in dru-
ge potrebe, knjige in muzikalije, papir, šol-
ski in pisarniški material, oprema in po-
trebščine, drogerijsko blago, tobačni izdel-
ki, vžigalice in potrebščine, galanterija, bi-
žuterija, bazarsko blago ter igrače,
parfumerijsko in kozmetično blago, ure in
izdelki iz plemenitih kovin, izdelki za šport,
lov, ribolov in kampiranje; starine in umet-
nine, izdelki domače in umetne obrti, stare
stvari, tehnična oprema in rezervni deli,
orodja in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbovanje proizvodnje;
posredovanje in zastopanje v zunanjetrgo-
vinskem prometu blaga in storitev; zunanje-
trgovinske, gostinske in turistične storitve.

Rg-16307

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03207 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PAN, reklamna agencija,
Kranj, d.o.o., Gregorčičeva 8, Kranj, pod
vložno št. 1/00479/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5293901
Firma: PAN, Reklamna agencija,

Kranj, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1995: 2211

Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskars-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
6420 Telekomunikacije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;

9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Rg-16308

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01498 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DEZAS, Križe, d.o.o., Retnje
15A, Križe, pod vložno št. 1/04181/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodaskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5694302
Firma: DEZAS, Podjetje za storitve in

trgovino na debelo, Križe, d.o.o.
Skrajšana firma: DEZAS, Križe, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Poljanec Janez, Križe, Ret-

nje 15A, vstop 22. 12. 1992, vložek
1,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16309

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04112 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa JE – EN, Kranjska Gora, Na-
selje Slavka Černeta 23, Kranjska Gora,
pod vložno št. 1/03620/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, zastopnikov, de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5878276
Firma: AVTO IN, d.o.o., zastopstva,

prodaja in finančni inženiring
Skrajšana firma: AVTO IN, d.o.o.
Sedež: Jesenice, Titova 69
Osnovni kapital: 2,077.000 SIT
Ustanovitelji: Rakovič Enes, Kranjska

Gora, Naselje Slavka Černeta 23, vstop
26. 3. 1992, vložek 120.000 SIT; Bakić Lju-
binko, Jesenice, Cesta revolucije 9, vložek
30.000 SIT; Barbo Milan, Jesenice, Murova
14, vložek 150.000 SIT; Begić Tehvid, Je-
senice, Ulica Staneta Bokala 14, vložek
80.000 SIT; Cenček Lidija, Mojstrana, De-
lavska ulica 11, vložek 16.000 SIT; Došeno-
vić Lazo, Jesenice, Ulica Staneta Bokala
12, vložek 80.000 SIT; Fartek Franc, Bled,
Za žago 4, vložek 20.000 SIT; Fister Bran-
ko, Radovljica, Gradnikova cesta 111, vlo-
žek 15.000 SIT; Frelih Jože, Žirovnica,
Smokuč 49, vložek 130.000 SIT; Jekovec
Izidor, Žirovnica, Zabreznica 35E, vložek
150.000 SIT; Karagić Ahmed, Jesenice,
Hrušica 62, vložek 10.000 SIT; Koselj Mi-
ra, Žirovnica, Moste 39, vložek 40.000 SIT;
Kunej Bojan, Jesenice, Cesta Maršala Tita
3, vložek 10.000 SIT; Lakota Marjan, Jese-
nice, Cesta Cirila Tavčarja 1A, vložek
120.000 SIT; Mekina Marija Ana, Žirovni-
ca, Moste 71B, vložek 25.000 SIT; Murato-
vić Mersad, Jesenice, Hrušica 69, vložek
10.000 SIT; Novak Andrejka, Jesenice, Ce-
sta Maršala Tita 74, vložek 80.000 SIT; Pi-
ciga Stanislav, Jesenice, Hrušica 178, vlo-
žek 200.000 SIT; Pirija Jurij, Jesenice, Ce-
sta Maršala Tita 41, vložek 20.000 SIT; Po-
jetar Nedžo, Jesenice, Cesta revolucije 6,
vložek 41.000 SIT; Radanović Spasoje,
Bled, Grajska cesta 7, vložek 50.000 SIT;
Raspet Bojan, Jesenice, Hrušica 134, vlo-
žek 180.000 SIT; Rauh Slavko, Radovljica,
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Vrbnje 80, vložek 80.000 SIT; Rekar Pere-
grin, Žirovnica, Breznica 37A, vložek
50.000 SIT; Sovič Mirjana, Bled, Grajska
cesta 43, vložek 30.000 SIT; Stojanović
Branka, Jesenice, Hrušica 183, vložek
30.000 SIT; Špan Alojz, Zgornje Gorje,
Spodnje Gorje 203, vložek 10.000 SIT; Špo-
rar Barbara, Bohinjsko jezero, Ribčev Laz
23, vložek 130.000 SIT; Šporar Darinka, Je-
senice, Hrušica 141, vložek 80.000 SIT; Tri-
vić Branko, Jesenice, Cesta Viktorja Svetina
8B, vložek 30.000 SIT; Vidovič Franc, Rate-
če-Planica, Rateče 110F, vložek 40.000 SIT;
Zupan Zdravko, Mojstrana, Ulica Alojza Ra-
biča 24, vložek 20.000 SIT, vsi vstopili 19.
12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rakovič Enes, razrešen 19. 12. 1994;
direktor Piciga Stanislav, imenovan 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 533 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 744 Ekonomska
propaganda.

Rg-16310

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00570 z dne 19. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05477/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897343
Firma: ŠINK & CO, trgovina in stori-

tve, d.n.o. Škofja Loka
Skrajšana firma: ŠINK & CO, d.n.o.,

Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Škofja Loka, Trnje 11
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Šink Jurka in Šink Pri-

mož, oba Škofja Loka, Trnje 11, vstopila
20. 3. 1995, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Šink Jurka, imenovana 20. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Šink Primož, imenovan 20. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-

pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-16313

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01310 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEDICAPLAST SOVODENJ,
d.o.o., Podjelovo Brdo 10, Sovodenj, pod
vložno št. 1/02222/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5477271
Firma: MEDICAPLAST, podjetje za

plastično in papirno galanterijo ter iz-
voz in uvoz, d.o.o., Sovodenj

Skrajšana firma: MEDICAPLAST, d.o.o.,
Sovodenj

Osnovni kapital: 1,500.220 SIT
Ustanovitelj: Rupnik Edvard, Sovodenj,

Podjelovo Brdo 10, vstop 19. 12. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16315

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04032 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LUPINA, letalska tehnika,
Kranj, d.o.o., Pintarjeva 3, Kranj, pod
vložno št. 1/01847/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo ustanoviteljev, dejavnosti in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5454506
Firma: ZEVNIK SPORT, trgovina in

storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ZEVNIK SPORT, d.o.o.
Sedež: Kranj, Ljubljanska c. 21
Osnovni kapital: 1,767.800 SIT
Ustanovitelja: Kikelj Rado, izstop 22. 12.

1994; Žvokelj Marjan, izstop 22. 12. 1994;
Prhavc Janez, izstop 22. 12. 1994; Mohar

Srečo, izstop 22. 12. 1994; Telič Uroš, Kranj,
Ljubljanska cesta – del 021, vstop 22. 12.
1994, vložek 883.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zevnik, d.o.o., Kranj, Kranj, Ljub-
ljanska c. 21, vstop 22. 12. 1994, vložek
883.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kikelj Rado, razrešen 27. 12. 1994; Te-
lič Uroš, imenovan 22. 12. 1994, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 354 Proi-
zvodnja motornih koles in vozil za invalide;
355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 364 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 926 Športna dejavnost.

Rg-16316

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02059 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MR 2, d.o.o., Lesce, Na Vrtači
3, Lesce, pod vložno št. 1/02188/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5477158
Firma: MR 2, trgovina in računalniški

inženiring, d.o.o., Lesce
Skrajšana firma: MR 2, d.o.o., Lesce
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelj: Poljak Roman, Lesce, Na

Vrtači 3, vstop 17. 1. 1991, vložek 1,592.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16317

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01003 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa CICERO BEGUNJE, d.o.o.,
Begunje 17, Begunje, pod vložno št.
1/00722/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in razširitev ter uskladitev dejavnosti s kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5317967
Firma: CICERO, podjetje za grafično

proizvodnjo in storitveno dejavnost, Be-
gunje, d.o.o.
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Skrajšana firma: CICERO, Begunje,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Borisavljević Branka,

Begunje, Begunje 17, vstop 1. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-16318

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02876 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRA MERILNE NAPRAVE
KRANJ, OBJ. 94-94, Savska Loka 4,
Kranj, pod vložno št. 1/01813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5444527
Firma: ISKRA MERILNE NAPRAVE,

d.o.o.
Ustanovitelji: Iskra Kiber. – Podj. inže-

niring, izstop 27. 6. 1994; Iskraemeco, d.d.,
Kranj, Savska Loka 4; vložek 3,102.733,90
SIT; Aberšek Alojz, Kranj, Šorlijeva 15;
Bergant Tomislav, Kranj, Trg Rivoli 9/I;
Bertoncej Janez, Škofja Loka, Godešič 78;
Blatnik Andraž, Lesce, Savska c. 22C; Če-
sen Drago, Tržič, Lom pod Storžičem 68;
Dežman Slavko, Medvode, Spodnja Senica
19B; Dolenc Janez, Kranj, Skokova 4; Dra-
gelj Velimir, Kranj, Trg Prešernove brigade
10; Golja Milan, Kranj, Grmičeva 27; Haf-
ner Alojz, Žabnica, Srednje Bitnje 61; Haf-
ner Tomaž, Tržič, Kovorska 43; Horvat Du-
šan, Radovljica, Spodnji Otok 12; Hudobiv-
nik Igor, Kranj, Cesta na Rupo 23; Janežič
Maks, Kranj, Šorlijeva 10; Jerič Anita,

Kranj, Šorlijeva 37; Juvan Marko, Kranj,
Skokova 5; Krivec Mirko, Visoko, Visoko
91; Leban Bojan, Kranj, Mlaška c. 43; Li-
pušček Edvard, Kranj, Ulica Lojzeta Hrova-
ta 6; Markič Janez, Duplje, Sp. Duplje 111;
Mravlje Oskar, Kranj, Gubčeva 6; Mihelič
Marjan, Kranj, Gogalova 6; Naglič Simon,
Kranj, Britof 395; Pavkovič Nikola, Kranj,
Planina 4; Pegan Darko, Zgornja Besnica,
Zg. Besnica 15; Peternel Roman, Šenčur,
Delavska 19; Pirc Bojan, Kranj, Benediči-
čeva pot 13; Porenta Franc, Kranj, Ul. Jane-
za Puharja 1; Potočnik Iztok, Zgornja Be-
snica, Nemilje 3; Potočnik Franc, Podnart,
Podnart 26; Praprotnik Bojan, Tržič, Kovor
8A; Rozman Janez, Kranj, Tominčeva 78;
Škrjanec Danica, Kranj, Rudija Papeža 32;
Stavanja Zdenko, Kranj, Šorlijeva 4; Štefe
Vladimir, Kranj, Tatjane Odrove 6; Torkar
Franc Bogomir, Kranj, Nadižarjeva 13; Tre-
ven Ana, Zgornja Besnica, Sp. Besnica 103;
Vilfan Milena, Žabica, Sp. Bitnje 4; Vrhov-
nik Stanko, Kranj, Drulovka 19B; Žibert
Janko, Kranj, Kajuhova 12; vsi vstopili
27. 6. 1994, vložili po 33.243,57 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 332 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme; 333 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 334 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 322 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo.

Rg-16319

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01231 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BOR, d.o.o., Jezersko, Zg. Je-
zersko 146, Zg. Jezersko, pod vložno št.
1/02490/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5512689
Firma: BOR, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Jezersko
Skrajšana firma: BOR, d.o.o., Jezersko
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šenk Jakob, Zg. Jezersko,

Zg. Jezersko 146, vstop 26. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16320

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01255 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BERTON, podjetje za inženi-
ring, zastopanje ter notranjo in zunanjo
trgovino, Kranj, d.o.o., Zasavska c. 27C,

Kranj, pod vložno št. 1/04608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, spremembo firme in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5744644
Firma: BERTON, podjetje za inženi-

ring, zastopanje ter notranjo in zunanjo
trgovino, Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: BERTON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,648.000 SIT
Ustanovitelj: Bertoncelj dr. Julij, Kranj,

Zasavska c. 27C, vstop 14. 4. 1993, vložek
1,648.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16321

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01199 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa YASMIN, trgovina in posre-
dovanje, Hafnerjeva 6A, Kranj, pod vlož-
no št. 1/00553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5326567
Firma: YASMIN, trgovina in posredo-

vanje, d.o.o.
Skrajšana firma: YASMIN, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 2,029.000 SIT
Ustanoviteljica: Trilar Ivana, Kranj, Haf-

nerjeva 6A, vstop 26. 2. 1992, vložek
1,014.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16322

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01085 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BERAT, Lesce, d.o.o., Savska
c. 24, Lesce, pod vložno št. 1/03308/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5652057
Firma: BERAT, Podjetje za knjigovod-

ske storitve, Lesce, d.o.o.
Skrajšana firma: BERAT Lesce, do.o.
Osnovni kapital: 1,612.407 SIT
Ustanoviteljica: Žižek Brigita, Lesce,

Savska c. 24, vstop 13. 3. 1992, vložek
1,612.407 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16323

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01226 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TISKOVINE Prusnik, Kranj,
d.o.o., Visoko 7/d-Šenčur, Kranj, pod vlož-
no št. 1/00781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo dejavnosti in povečanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5326397
Firma: PRUSNIK, trgovina in gostins-

tvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PRUSNIK, d.o.o.
Sedež: Visoko, Visoko 7/d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prusnik Jožef, vložek

947.060 SIT in Juvan Prusnik Štefka, vlo-
žek 552.940 SIT, oba Visoko, Visoko 7/d,
vstopila 3. 1. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost se razširi na: turizem, gostins-
tvo (tudi agencijska dejavnost), oddajanje
poslovnih prostorov v najem; v zunanjetr-
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govinskem poslovanju družba opravlja za-
stopniške posle v prometu blaga in storitev.

Rg-16324

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01244 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa GP GRADING, gradbeno pod-
jetje, Kranj, d.o.o., Gregorčičeva 19,
Kranj, pod vložno št. 1/00617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala, spremembo ustanovite-
ljev in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5307252
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Hudovernik Miran, Kranj,

Gregorčičeva 19, vstop 19. 4. 1990, vložek
1,515.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štirn Frane, izstop 17. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovina
na debelo in na drobno v naslednjih trgo-
vinskih strokah: živilski proizvodi, gradbe-
ni, sanitarni, inštalacijski in ogrevalni mate-
rial, kovinski in železarski izdelki, valjani
in vlečeni izdelki črne in barvaste metalur-
gije, elektrotehnični stroji, naprave, oprema
in elektrotehnični material ter svetila, elek-
trotehnični in elektronski aparati, radijski in
TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
pohištvo, keramika, steklo in porcelan ter
plastični izdelki za gospodinjstvo in druge
potrebe, kemični izdelki, barve, laki in po-
trebščine, izdelki, oprema in potrebščine,
namenjeni za osebno varstvo pri delu, civil-
no in protipožarno varstvo, tehnična opre-
ma in rezervni deli, orodja in potrebščine,
reprodukcijski in potrošni material za oskr-
bovanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih
in storitvenih dejavnosti; gostinstvo; turi-
zem; prevoz blaga v cestnem prometu; za-
stopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev.

Rg-16325

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01354 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa COMPACT TRADE, d.o.o.,
Kranj, Smledniška 43, Kranj, pod vložno
št. 1/04614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo usta-
novitelja, povišanje osnovnega kapitala,
spremembo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5747236
Firma: PRUČKA, d.o.o., trgovina na

debelo in drobno, Kranj
Skrajšana firma: PRUČKA, d.o.o.,

Kranj
Osnovni kapital: 1,827.500 SIT
Ustanovitelja: Malovrh Barbara, vstop 8.

3. 1993 in Malovrh Matej, vstop 16. 5. 1994,
oba iz Kranja, Smledniška 43, vložila po
913.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
lovrh Matej, imenovan 16. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-16326

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01438 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LUČKA, trgovina, izvoz in
uvoz in inženiring, Kranj, d.o.o., Titov

trg 1, Kranj, pod vložno št. 1/01504/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala, razširitev de-
javnosti in spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5409594
Sedež: Kranj, Glavni trg 1
Osnovni kapital: 2,704.260 SIT
Ustanovitelja: Šparovec Mirjana, Kranj,

Ul. Juleta Gabrovška 19 in Šparovec Franc,
Kranj, Titov trg 1, oba vstopila 27. 7. 1990,
vložila po 1,352.130 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost družbe odslej v celoti glasi:
trgovina na debelo in drobno v stroki neži-
vilski izdelki; trgovina na debelo in drobno
v stroki živilski izdelki; izvoz in uvoz v
trgovinski stroki neživilski izdelki; izvoz in
uvoz v trgovinski stroki živilski izdelki; za-
stopanje, posredovanje, agencijski posli,
leasing v prometu blaga in storitev; storitve
raziskovanja in dajanja in uporaba informa-
cij v gospodarstvu; druge storitve na po-
dročju prometa blaga in storitev; projektira-
nje, načrtovanje in konstruiranje v strojniš-
tvu; servisiranje konstrukcijskih strojnih
projektov; proizvodnja in dodelava kemij-
skih in kozmetičnih izdelkov; proizvodnja
in dodelava tekstilnih izdelkov; organizira-
nje in izvajanje izobraževalnih seminarjev
in tečajev.

Rg-16327

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01429 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa JETA-TOURS, prevozno, tr-
govsko in špeditersko podjetje, d.o.o.,
Kranj, Galetova 3, Kranj, pod vložno št.
1/04073/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5680018
Osnovni kapital: 4,693.020 SIT
Ustanovitelj: Jetish Hamzaj, Kranj, Ga-

letova ul. 3, vstop 27. 8. 1992, vložek
4,693.020 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16328

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01426 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa J & B, podjetje za računalniš-
ke storitve, finančni inženiring in trgovi-
no, d.o.o., Kranj, Stara c. 17, Kranj, pod
vložno št. 1/03847/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5878543
Osnovni kapital: 1,612.260 SIT
Ustanoviteljica: Ažman Jasmina, Kranj,

Stara cesta 17, vstop 25. 3. 1992, vložek
806.130 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16329

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01430 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PENZION PARK, družba za
gostinstvo in turizem, d.o.o., Bohinjsko
jezero, Ukanc 129, Bohinjsko jezero, pod
vložno št. 1/04199/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5697913
Sedež: Bohinjsko jezero, Ukanc 129
Osnovni kapital: 1,585.622 SIT
Ustanoviteljici: Biščan Jana, Bohinjsko

jezero, Ukanc 129 in Mlakar Antonija, Bo-
hinjska Bistrica, Prečna 5, obe vstopili 21,
9. 1992, vložili po 792.811 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-16332

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01533 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa IPIS, d.o.o., Kranj, Planina 3,
pod vložno št. 1/03065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža in dejavnosti ter povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5579732
Firma: IPIS, izobraževanje, poslovna

informatika in svetovanje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: IPIS, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Gregorčičeva 8
Osnovni kapital: 1,690.600 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Marija in Zupanc

Slavko, oba iz Kranja, Juleta Gabrovška 19,
vstopila 12. 2. 1992, vložila po 845.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi še na: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi proizvodi; or-
ganiziranje mednarodnih srečanj in priredi-
tev; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev.

Rg-16333

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01441 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KRŽIŠNIK, podjetje za trgo-
vino, Kropa, d.o.o., Kropa 107, Kropa,
pod vložno št. 1/01887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5448581
Firma: KRŽIŠNIK, podjetje za trgovi-

no, Kropa, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kržišnik Tomislav, Kropa,

Kropa 107, vstop 20. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16336

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02586 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MM – STYLE, proizvodnja
obutve, Za Mošenikom 1, Tržič, pod vlož-
no št. 1/00832/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo oseb, pooblaščenih za zastopa-
nje in spremembo in uskladitev dejavnosti s
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5342767
Firma: MM – STYLE, proizvodnja

obutve, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: MM – STYLE, d.o.o.,

Tržič
Osnovni kapital: 2,577.000 SIT
Ustanovitelji: Markič Miran, Tržič, Dete-

ljica 9, vstop 5. 2. 1990, vložek 644.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Markič Uroš,
Markič Janez in Markič Martina, vsi Tržič,
Bistrica 18, vstopili 11. 2. 1992, vložili po
644.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2222 Drugo tiskarstvo; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-16337

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00656 z dne 26. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897467
Firma: AE 95, transport in trgovina,

d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: AE 95, d.o.o. Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja

3B
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hamzič Edin, Jesenice,

Cesta Cirila Tavčarja 3B in Alibegovič
Aden, Sanski Most, Lukavice, oba vstopila
28. 2. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alibegovič Azra, imenovana 28. 2.
1995, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 1A,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in

dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-16338

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00722 z dne 26. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05480/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897858
Firma: BIO NOVA TEXITERM, trgov-

sko podjetje, d.o.o, Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice, Prosvetna 3/A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baloh Marko, Žirovnica,

Moste 11J, vstop 18. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baloh Marko, imenovan 18. 4. 1995,
Žirovnica, Moste 11J, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje.

Rg-16340

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00684 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPINA, Tovarna obutve, Ži-
ri, pod vložno št. 1/00032/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5034728
Firma: ALPINA, tovarna obutve, d.d.,

Žiri
Skrajšana firma: ALPINA, d.d., Žiri
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Žiri, Žiri
Osnovni kapital: 1.647,750.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 20. 1.
1994, vložek 164,770.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorsna ul. 15, vstop 20. 1. 1994, vlo-
žek 164,780.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad za razvoj Ljubljana, Ljublja-

na, Kotnikova ul. 28, vložek 329,550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 20. 1. 1994, vlo-
žek 659,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 20. 1. 1994, vložek 329.550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Star-
man Bojan, Žiri, Kosovelova ul. 20, razre-
šen kot direktor 16. 9. 1994, imenovan za
predsednika uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Filipič Bogo-
mir, Eniko Tone, Kavčič Helena, Sovinc
Milan, Košir Tomaž, Žakelj Polona, Boga-
taj Marjan in Možina Tone, vstopili 8. 7.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 1930
Proizvodnja obutve; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 3640 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

Rg-16341

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00704 z dne 29. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05484/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900034
Firma: TPC – TURIZEM, trgovsko po-

slovni center, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: TPC – TURIZEM

Bled, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bled, Ljubljanska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gradišnik Miroslava, Bled,

Seljska cesta 2; Oman Nikolaj, Bled, Ko-
roška 11; Stermenszky Andrej, Ljubljana,
Martinčeva ulica 3; Flander Jožica, Bled
Gozdarska ulica 11; Garibović Zlatko, Bled,
Alpska cesta 5; Pavli Mihael, Domžale, Aš-
kerčeva ulica 18; Telban Blaž, Ljubljana,
Slovenska cesta 51B; Šolar Greta, Bled,
Mladinska cesta 8; Šimenc Miloš, Bled, Sav-
ska cesta 2A; Borenović Čedo, Bled, Alp-
ska cesta 19; Stanič Nedjeljko, Bled, Za
žago 10; Gogala Helmut, Bled, Partizanska
cesta 32; Dolžan Ana, Bled, Jarška cesta 11;
Jesenšek Štefan, Zg. Gorje, Sp. Gorje 205;
Pavlovski Džoni, Bled, Grajska cesta 4;
Šmid Marija, Slov. Gradec, Jakčeva ulica 6;
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Vrzić Cvetka, Zg. Gorje, Sp. Gorje 52;
Kranjc Breda, Ljubljana, Šturmova ulica 25;
Rjazancev Dušica, Radovljica, Mošnje 64;
Klemenčič Edvard, Kranj, Benedikova uli-
ca 27; Križan Mojca, Begunje na Gor., Be-
gunje na Gorenjskem, 109A; Mulej Tatjana,
Žirovnica, Rodine 3; Jovan Mateja, Žirov-
nica, Rodine 9A; Orešnik Suzana, Slov. Gra-
dec, Petrovče 83; Beđetti Buranedin, Bled,
Kumerdejeva ulica 9; Bertoncelj Ana, Les-
ce, Na Trati 39; Borenović Slavica, Jeseni-
ce, Cesta revolucije 5; Okršlar Marjeta, Les-
ce, Dežmanova 3; Breberina Lidija, Bled,
Riklijeva cesta 8; Visenjak Franc, Bled,
Grajska cesta 41; Novak Franc, Zg. Gorje,
Podhom 69; Špenko Maruša, Bled, Kumer-
dejeva ulica 20; Simčič Valter, Radovljica,
Cankarjeva 40; Šepetavc Ivan, Tržič, Kovor
157; Ašič Dušan, Zagorje ob Savi, Loke pri
Zagorju 18; Rakuš Jurij, Begunje na Gor.,
Begunje na Gorenjskem 14; Koritnik Vid,
Žirovnica, Moste 88A; Gorjup Peter, Izola,
Kettejeva ulica 14; Kapetanović Vlasta,
Bled, Grajska cesta 45; Lepoša Vida, Bled,
Koritno 30; Poklukar Stanislav, Bled, Za
žago 5; Noši Fran, Bled, Pod Stražo 2; Vid-
mar Jana, Domžale, Ljubljanska cesta 84;
Marjanovič Nedeljko, Kranj, Trboje 96;
Pangerc Milan, Bled, Gorenjska ulica 36,
Ribno; Šubic Bulić Tatjana, Bled, Polje 22,
Zasip; Globočnik Zdenka, Tržič, Trg svo-
bode 16; Keser Stjepan, Zagreb, Kraljevec
25, vsi vstopili 2. 3. 1995; vložili po 31.250
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: No-
vak Franc, imenovan 2. 3. 1995, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev; Mulej
Tatjana, imenovana 2. 3. 1995, kot poslo-
vodkinja, zastopa družbo brez omejitev;
Smolej Mojmir, imenovan 2. 3. 1995, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost vpisana dne 29. 5. 1995: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 6312 Skladiščenje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje.

Rg-16342

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00705 z dne 29. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05482/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897599
Firma: CARNIUM FILM, podjetje za

trgovino, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: CARNIUM FILM,

d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Kranj, Bleiweisova 2
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelj: Šetina Andrej, Kranj, Vreč-

kova ul. 9, vstop 25. 5. 1995, vložek
1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Šetina Andrej, imenovan 25. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5274 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 921 Filmska in
videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejav-
nost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov.

Rg-16345

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01410 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MATRIKA, d.o.o., Škofja Lo-
ka, Podlubnik 196, Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/03320/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družbe ECTRA
d.o.o., Škofja Loka in POLAR d.o.o., Škof-
ja Loka k tej firmi, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, spremembo us-
tanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5617090
Firma: MATRIKA MRGOLE IN DRUŽ-

BENIKA, storitve in trgovina, d.n.o.,
Škofja Loka

Skrajšana firma: MATRIKA MRGOLE
IN DRUŽBENIKA, d.n.o., Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Mrgole Borut, Škofja Lo-
ka, Podlubnik 196 in Markovič Drago, Škof-
ja Loka, Novi Svet 9, vstopila 19. 5. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mrgo-
le Borut, imenovan 19. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; Markovič Drago, ime-
novan 19. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost družbe se dopolni z: neome-
njene storitve na področju prometa – notra-

nja in mednarodna špedicija, posredništvo,
komisijski posli na področju prometa blaga
ipd.; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; organiziranje in vodenje dodatnega
izobraževanja; posredovanje pri prometu ne-
premičnin in premičnin; proizvodnja pro-
gramske opreme; založniška dejavnost.

Posli zunanjetrgovinskega prometa: iz-
voz in uvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov, posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev, zastopanje tujih pravnih
oseb, vsi posli v okviru dejavnosti podjetja.

Rg-16346

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01257 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa VIGOR, podjetje za računal-
niške in finančne storitve, d.o.o., Kamna
gorica, Kamna gorica 103, Kamna gori-
ca, pod vložno št. 1/04072/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povišanje osnovne-
ga kapitala, spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podaki:

Matična št.: 5681634
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelja: Sarka Dejan, Ljublja-

na-Polje, Novo Polje c. I/št. 17, vstop 15. 9.
1992, vložek 1,139.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žaberl Milena, Kamna gori-
ca, Kamna gorica 103, vstop 15. 9. 1992,
vložek 379.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sarka
Dejan, razrešen kot direktor 9. 5. 1994 in
imenovan za namestnika direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; Žaberl Milena,
razrešena 9. 5. 1994 in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16347

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01191 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRINS, podjetje za trgovino in
servisne storitve, d.o.o., Radovljica, Nova
vas 22, Radovljica, pod vložno št.
1/03108/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovne vloge in spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5706106
Firma: PRINS, Podjetje za trgovino in

servisne storitve, d.o.o., Radovljica
Osnovni kapital: 1,874.391 SIT
Ustanovitelj: Stroj Miloš, Radovljica,

Nova vas 22, vstop 25. 2. 1992, vložek
1,870.391 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Stroj
Miloš, razrešen kot direktor 26. 4. 1994 in
imenovan kot družbenik, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Černe Vesna,
imenovana 26. 4. 1994, Radovljica, Nova
vas 22, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16351

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01802 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZVEZA, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o., Mla-
dinska ul. 2, Kranj, pod vložno št.
1/04349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5718066
Firma: ZVEZA, proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stanovanjska zadruga Go-

renjske, z.o.o., Kranj, Mladinska 2, vstop
20. 1. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-
ran Franc, Duplje, Žiganja vas 67, razrešen
kot v.d. direktorja 24. 9. 1993 in imenovan
dne 29. 9. 1993 za poslovodjo, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-16353

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01931 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠUMI ELECTRONICS, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, posredo-
vanje, informacijski in računalniški inže-
niring, Ješetova 14G, Kranj, pod vložno
št. 1/03616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636191
Firma: ŠUMI ELECTRONICS, podjet-

je za proizvodnjo, trgovino, posredova-
nje, informacijski in računalniški inženi-
ring, d.o.o., Kranj

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šumi Igor, Kranj, Ješetova

14G, vstop 31. 1. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dosedanja dejavnost se razširi še z na-
slednjimi dejavnostmi: montaža računalniš-
ke opreme, biro opreme, telekomunikacij-
ske opreme, bele tehnike, zabavne elektro-
nike, video in avdio opreme, proizvodov in
dodatkov na področju elektronike; razvoj,
projektiranje, proizvodnja, servis in vzdrže-
vanje telekomunikacijske opreme; visoke in
nizke gradnje ter zaključna in obrtniška de-
la v gradbeništvu.

Rg-16355

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02130 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SKIT, Kranj, d.o.o., Poslovni
center na Planini, Kranj, pod vložno št.
1/02025/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5468175
Firma: SKIT, Podjetje za trgovino in

storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: SKIT, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,924.556 SIT
Ustanovitelja: Smeh Marija, Kranj, Plani-

na 18 in Troha Janko, Naklo, Cegelnica 36,
oba vstopila 15. 12. 1990, vložila po
1,462.278 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16356

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01952 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELTEH, proizvodnja, razvoj,
inženiring, Kranj, d.o.o., Tomažičeva 3,
Kranj, pod vložno št. 1/00738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5411831
Skrajšana firma: ELTEH, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelja: Ropret Božidar, Jesenice,

Rodine št. 17/c in Jančar Janez, Kranj, De-
lavska c. 35, oba vstopila 11. 12. 1989, vlo-
žila po 763.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: inženiring in izvajanje del na po-
dročju sistemov zvez, računalništva, pro-
gramske opreme, splošne in profesionalne
elektronike in elektrostrojnih instalacij; za-
ključna dela v gradbeništvu; izvajanje del s
področja ogrevalne tehnike; orodjarstvo,
predelava kovin in plastičnih mas, mehan-
ska obdelava in izdelava elektro kovinskih
predmetov; izvajanje servisnih storitev s po-
dročja dejavnosti družbe.

Naslednje dejavnosti se brišejo: orodjars-
tvo; mehanska obdelava; inženiring na po-
dročju sistemov zvez, računalništva, pro-
gramske opreme, splošne in profesionalne
elektronike; komercialne dejavnosti, mar-
keting in management; finančni inženiring.

Rg-16359

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01464 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KAMM, d.o.o., Žabnica, Zg.
Bitnje 108/a, Žabnica, pod vložno št.
1/02677/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5548748
Firma: KAMM, podjetje za proizvod-

njo ter notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Žabnica

Skrajšana firma: KAMM, d.o.o., Žabni-
ca

Osnovni kapital: 1,784.000 SIT
Ustanovitelj: Fic Mirko, Žabnica, Zg.

Bitnje 108/a, vstop 14. 10. 1991, vložek
1,784.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16361

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00856 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LA MIRAGE, Šenčur, d.o.o.
Mlakarjeva 44, Šenčur, pod vložno št.
1/01138/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5585627
Firma: LA MIRAGE, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, Šenčur, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,523.215 SIT
Ustanovitelj: Gašperlin Primož, Kranj,

Jezerska c. 114B, vstop 12. 4. 1990, vložek
1,523.215 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16362

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00874 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TUNIKA, pletiljstvo in šiviljs-
tvo, Trboje 96A, Kranj, pod vložno št.
1/03117/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5586267
Firma: TUNIKA, d.o.o., pletiljstvo in

šiviljstvo, Kranj

Skrajšana firma: TUNIKA, d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 1,833.000 SIT
Ustanovitelj: Jenko Robert, Kranj, Trbo-

je 96A, vstop 20. 2. 1992, vložek 1,833.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16363

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00869 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FARMER, podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino in storitve, Kovor 16,
Tržič, pod vložno št. 1/04277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5710731
Firma: FARMER, podjetje za proi-

zvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: FARMER, d.o.o., Tr-

žič
Osnovni kapital: 2,020.000 SIT
Ustanovitelj: Aljančič Anton, Tržič, Ko-

vor 16, vstop 23. 12. 1992, vložek 2,020.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16364

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01398 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIME – OUT, d.o.o., Mojstra-
na, Triglavska 15, Mojstrana, pod vložno
št. 1/04398/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5718341
Firma: TIME – OUT, podjetje za go-

stinske in druge storitve, d.o.o., Mojstra-
na

Skrajšana firma: TIME – OUT, d.o.o.,
Mojstrana

Sedež: Mojstrana, Triglavska 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Maroševič Silva, Jese-

nice, Titova 18, vstop 12. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16365

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01359 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVTOSERVIS GAŠPIRC,
d.o.o., Voklo, Voklo 42A, Šenčur, pod
vložno št. 1/02110/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5472130
Firma: AVTOSERVIS GAŠPIRC, pod-

jetje za popravilo cestnih vozil, prevoz in
trgovino, d.o.o., Voklo

Skrajšana firma: AVTOSERVIS GAŠ-
PIRC, d.o.o., Voklo

Osnovni kapital: 1,500.083 SIT
Ustanovitelj: Gašpirc Jože, Šenčur, Vo-

klo 42A, vstop 21. 1. 1991, vložek 1,500.083
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16368

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00437 z dne 30. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05487/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5894247
Firma: POSLOVNI BIRO, svetovanje

in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: POSLOVNI BIRO,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Maistrov trg 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Damijan, Kranj,

Bleiweisova 100, vstop 30. 1. 1995, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pavlin Polona, Kranj, Bleiweisova 100,
vstop 30. 1. 1995, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlin Ignac, imenovan 30. 1. 1995,
Kranj, Bleiweisova 100, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 511
Posredništvo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-16369

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01440 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TBS, podjetje za kovinske kon-
strukcije, d.o.o., Žirovnica, Breg 96, Ži-
rovnica, pod vložno št. 1/01649/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo na-
slova ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5427088
Firma: TBS, podjetje za kovinske kon-

strukcije, d.o.o., Breg, Žirovnica
Skrajšana firma: TBS, d.o.o., Breg, Ži-

rovnica
Osnovni kapital: 1,501.450 SIT
Ustanovitelja: Bohinec Janez, vstop 9. 8.

1995 in Bohinec Simon, vstop 31. 5. 1995,
oba Bled, Koritno 58, vložila po 750.725
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Bohinec
Simon, izstop 31. 5. 1995.

Rg-16370

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01380 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa NAI, d.o.o., Križe, C. kokrške-
ga odreda 17, Tržič, pod vložno št.
1/02962/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5567793
Firma: NAI, Podjetje za proizvodnjo,

trgovino in zastopanje, d.o.o., Križe
Skrajšana firma: NAI, d.o.o., Križe
Sedež: Križe, Cesta kokrškega odreda

17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šober Viktor, Tržič, Pri-

stavška c. 55, vstop 20. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z: posoja-
nje denarja pravnim in fizičnim osebam.

Rg-16375

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00853 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa APLUS, podjetje za računo-
vodske, finančne in poslovne storitve,
d.o.o., Železniki, Studeno 21, Železniki,
pod vložno št. 1/04778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5762669
Firma: APLUS, podjetje za računovod-

ske, finančne in poslovne storitve, d.o.o.,
Železniki

Skrajšana firma: APLUS, d.o.o., Želez-
niki

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žagar Camarello Andre-

ja, Železniki, Studeno 21, vstop 9. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16376

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00123 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FAN SPORT – podjetje za tr-
govino, Podnart 60, Podnart, pod vložno
št. 1/03464/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851947
Firma: FAN SPORT, podjetje za trgo-

vino, Podnart, d.o.o.
Skrajšana firma: FAN SPORT, Podnart,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Niko, Podnart, Pod-

nart 60, vstop 22. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-16377

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03595 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRAKTIKUM, podjetje za
promet, trgovino in storitve, d.o.o., Gore-
nja vas, Gorenja vas 35, Gorenja vas, pod
vložno št. 1/01317/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo firme in sedeža ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5396875
Firma: PRAKTIKUM, podjetje za pro-

met, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: Gorenja vas, Gorenja vas 185
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Peter, Gorenja vas,

Gorenja vas 185, vstop 19. 6. 1990, vložek
975.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gartner Samo, Gorenja vas, Gorenja vas
242, vstop 19. 6. 1990, vložek 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
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storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7482 Pa-
kiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-16378

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00859 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LANA ŠIK, pletiljstvo in trgo-
vina, Trboje, d.o.o., Trboje 128, Kranj,
pod vložno št. 1/04335/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5739152
Sedež: Kranj, Trboje 128
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanoviteljica: Bolka Vida, Kranj, Tr-

boje 128, vstop 6. 2. 1993, vložek 1,688.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16379

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00856 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa K – PLUS, proizvodnja, trgo-
vina, zastopanje in storitve, d.o.o., Preba-
čevo 55/a, Kranj, sedež: Prebačevo 55A,
Kranj, pod vložno št. 1/04630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5755310
Firma: K – PLUS, proizvodnja, trgovi-

na, zastopanje in storitve, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanoviteljica: Knific Marija, Kranj,

Prebačevo 55A, vstop 15. 2. 1993, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16380

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00855 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MUHOVC, avtoservis in trgo-
vina, Gorica, d.o.o., Gorica 1, Radovljica,
pod vložno št. 1/04695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5755735
Osnovni kapital: 1,608.500 SIT
Ustanovitelj: Pernuš Bojan, Radovljica,

Gorica 1, vstop 21. 4. 1993, vložek
1,608.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dosedanja dejavnost se dopolni z: od-
kup in razrez starih avtomobilov; avtome-
hanične storitve (kleparska, ličarska, elek-
trotehnična dela).

Rg-16382

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00850 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SR, podjetje za izdelavo nav-
tične opreme in trgovino, Preddvor,
d.o.o., Preddvor 9, Preddvor, pod vložno
št. 1/01486/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbenika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5453119
Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanovitelj: Pelaič Rado, Kranj, Plani-

na 7, vstop 11. 3. 1991, vložek 1,584.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krišelj To-
maž, izstop 26. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2625 Proi-
zvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-16383

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01820 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRANSPORT KUNEJ, pod-
jetje za gradbeništvo, gostinstvo in pre-
vozništvo, Obj. 1592-92, Jama 45, Mavči-
če, pod vložno št. 1/03971/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5685893
Firma: KE-MA KUNEJ, marmor, ke-

ramika, gradbeništvo, gostinstvo in pre-
vozništvo, d.o.o., Jama

Skrajšana firma: KE-MA KUNEJ,
d.o.o., Jama

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kunej Slavko, Mavčiče, Ja-

ma 45, vstop 15. 9. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16384

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03214 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELPRIM, elektroprojekt, iz-
delava, montaža, industrijsko in proce-
sno vodenje avtomatike, Koroška c. 61,
Kranj, pod vložno št. 1/01035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev
in spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5378192
Firma: ELPRIM, elektroprojekt, izde-

lava, montaža industrijske in procesno
vodene avtomatike, Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: ELPRIM, d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Eržen Vitomir, Kranj, Ko-

roška c. 61, vstop 15. 12. 1989, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Eržen Dalibor, Preddvor, Preddvor 131,
vstop 15. 12. 1989, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Eržen Vinko,
Kranj, Koroška c. 61, vstop 15. 12. 1989,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Eržen Pavle, izstop 30. 8. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Er-
žen Vinko, imenovan 30. 8. 1994, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
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Rg-16623

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1784/93 z dne
19. 1. 1994 pod št. vložka 1/5241/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
podjetja kot d.o.o. s temile podatki:

Firma: GEUTEBRÜCK ADRIA, pod-
jetje za razvoj, proizvodnjo in trženje
elektronskih naprav, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: GEUTEBRÜCK
ADRIA, d.o.o., Kranj

Sedež: Kranj, Šuceva 23
Ustanovitelj družbe z omejeno odgovor-

nostjo je Petauer Tomaž, Na zelenici 8, Ce-
lje, s skupnim zneskom ustanovitelja v viši-
ni 1,500.000 SIT

Dejavnost družbe z omejeno odgovor-
nostjo: proizvodnja elektronskih naprav in
softwara, svetovanje s področja elektron-
skih naprav in softwara, razvoj elektronskih
naprav in softwara, servis in vzdrževanje
elektronskih naprav in softwara, projektira-
nje in montaža sistemov tehničnega varova-
nja, nadzor pri projektiranju, montaži in za-
gonu sistemov tehničnega varovanja, šola-
nje in usposabljanje uporabnikov elektron-
skih naprav in softwara, zastopanje podjetij,
trgovina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, marketing, inženi-
ring s področja elektronskih naprav in soft-
wara, leasing elektronskih naprav in soft-
wara.

V pravnem prometu s tretjimi ima druž-
ba vsa pooblastila.

Družba je odgovorna za svoje obvezno-
sti v pravnem prometu s svojim celotnim
premoženjem.

Petauer Tomaž, direktor družbe, zastopa
družbo neomejeno.

Rg-16624

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1364/93 z dne
24. 1. 1994 pod št. vložka 1/1701/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovne vloge s temile podatki:

Osnovna vloga se poveča na 1,542.000
SIT.

Rg-16625

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št.1806/93 z dne
24. 1. 1994 pri subjektu vpisa PRA-
PROTNIK, Radovljica, d.o.o., Radovlji-
ca, Gorenjska c. 31, pod vložno št.
1/3017/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, raz-
širitev dejavnosti, spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Firma se odslej glasi: PZR-Požarna zaš-
čita Radovljica, d.o.o.

Skrajšana firma se odslej glasi: PZR Ra-
dovljica, d.o.o.

Dejavnost se razširi še na servis gasilnih
aparatov in naprav, usposabljanje na po-
dročju varstva pri delu varstva pred požari,
svetovanje s področja varstva pred požari in
gasilstva.

Odslej je dejavnost: trgovina na drobno z
mešanim blagom, trgovina na debelo z meša-
nim blagom, proizvodnja oblačil, proizvod-
nja gospodinjskega perila, prevoz potnikov v
cestnem prometu, prevoz blaga v cestnem
prometu, popravilo in vzdrževanje gospodinj-

skih električnih naprav, popravilo in vzdrže-
vanje elektrotehničnih aparatov in naprav,
izkoriščanje gozdov, komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev, servis gasilskih aparatov in naprav, us-
posabljanje na področju varstva pri delu in
varstva pred požari, svetovanje s področja
varstva pred požari in gasilstva.

Kot ustanovitelja vstopita Ana Šuštar,
Linhartov trg 20, Radovljica in Boris Steva-
novič, Kranj, Zupančičeva ulica 4.

Iz družbe izstopi Praprotnik Črtomir.

Rg-16630

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1879/93 z dne
11. 3. 1994 pod št. vložka 1/5269/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
podjetja kot d.o.o. s temile podatki:

Firma: ARINTON, d.o.o., družba za
proizvodnjo in trženje z neživilskimi iz-
delki, Kranj, Kolodvorska 1

Skrajšana firma: ARINTON, d.o.o.,
Kranj

Sedež: Kolodvorska 1, Kranj
Ustanovitelji: Dragiša Perič, Šorlijeva

27, Kranj, Anton Papež st., Hrib pri Hinjah
9, Hinje in Ludvik Verbnjak, Breg pri Pol-
zeli 64a, Polzela

Dejavnost družbe: proizvodnja vseh vrst
tekstilnih izdelkov, trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di iz vseh trgovskih strok, zastopanje in po-
sredovanje v zunanjetrgovinskem prometu,
svetovanje v okviru dejavnosti družbe, os-
krbovanje proizvodnja in storitvene dejav-
nosti, komisijski posli, finančni inženiring
v okviru dejavnosti družbe.

Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami.

Družba odgovarja za prevzete obvezno-
sti s svojim celotnim premoženjem.

Družbo zastopa direktor družbe Petrič
Dragiša brez omejitev.

Rg-16631

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1887/93 z dne
7. 6. 1994 pod št. vložka 1/240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Firma: Gorenjska oblačila Kranj, pod-
jetje za proizvodnjo ženske konfekcije,
d.d.

Skrajšana firma: Gorenjska oblačila
Kranj, d.d.

Sedež: Kranj, Bleiweisova 30
Družbo v skladu s sklepom Skupščine

zastopa Igor Krmelj brez omejitev.

Rg-16633

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 1827/93 z dne
11. 1. 1994 pod št. vložka 1/5231/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
podjetja kot d.o.o. s temile podatki:

Firma družbe je: UNIQUE, zaključna
gradbena dela, d.o.o., Podnart

Skrajšana firma družbe je: UNIQUE,
d.o.o., Podnart

Sedež družbe je: Podnart, Ovsiše 6
Ustanovitelja družbe sta: Zvone Koren-

čan, Kranj, Vidmarjeva 3 in Igor Potočnik,
Podnart Ovsiše 6.

Osnovni kapital družbe je: 1,500.000
SIT, od tega je vplačanih 750.000 SIT in sta
vplačala Zvone Korenčan 375.000 SIT ter
Igor Potočnik 375.000 SIT.

Dejavnost družbe je: gradbeništvo: viso-
ka gradnja, nizka gradnja in gradnja drugih
objektov nizke gradnje, industrijska in za-
ključna dela v gradbeništvu, trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi iz
vseh trgovskih strok, prozvodnja tekstilne
konfekcije: proizvodnja oblačil, turistično
posredovanje: turistična agencija, turistični
urad, druge komunalne dejavnosti: varova-
nje in reševanje premoženja in ljudi.

Družba ima v pravnem prometu s tretji-
mi vsa pooblastila in odgovarja za svoje
obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Družbo zastopata in predstavljata neo-
mejeno poslovodja Zvone Korenčan in Igor
Potočnik, kot posamična poslovodja.

Rg-16634

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 1719/93 z dne 7. 1.
1994 pod št. vložka 1/1434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje in meje nje-
nih pooblastil s temile podatki:

Firma: Alples inženiring, d.o.o.
Sedež: Češnjica 48a, Železniki
Dosedanji v.d. direktorici Danijeli Po-

ljanec preneha pooblastilo za zastopanje in
predstavljanje družbe, odslej zastopa in
predstavlja družbo direktor Božidar Prevc v
okviru pooblastil, ki mu jih je s sklepom
določil upravni odbor podjetja dne 8. 9. 1993
in sicer: direktor podjetja Alples industrija
pohištva, d.o.o., v njegovi odsotnosti pa fi-
nančni direktor tega podjetja ima vsa poob-
lastila za sklepanje kreditnih pogodb in dru-
gih finančnih aranžmajev v imenu in za ra-
čun podjetja; vsako pogodbo o najemu ali
plasiranju finančnih sredstev mora prej odo-
briti direktor, v njegovi odsotnosti pa fi-
nančni direktor podjetja Alples industrija
pohištva d.o.o.; koriščenje sredstev za inve-
sticije in investicijsko vzdrževanje odobra-
va direktor, v njegovi odsotnosti pa finanč-
ni direktor podjetja Alples industrija pohiš-
tva, d.o.o.; direktor podjetja mora pridobiti
predhodno soglasje direktorja, v njegovi od-
sotnosti pa finančnega direktorja podjetja
Alples industrija pohištva, d.o.o., za vse pro-
dajne pogodbe, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 50.000 DEM in za plačilo vseh
faktur, ki presegajo znesek 100.000 SIT in
za izdajo vseh naročil, ki presegajo znesek
100.000 SIT.

Rg-16636

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1819/93 z dne
11. 1. 1994 pod št. vložka 1/4570/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Firma: JONA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Žirovnica

Sedež: Žirovnica, Žirovnica 61
Dejavnost se razširi z naslednjo novo

dejavnostjo: grafična dejavnost kot je: ti-
skanje knjig, časopisov in obrazcev, tiska-
nje propagandnih sporočil na vseh vrstah
materialov in z vsemi tehnikami ter vezava
tiskanih izdelkov; storitve obdelave podat-
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kov z lastnimi stroji in napravami za avto-
matsko obdelavo podatkov ter fotokopira-
nje; gostinske storitve, kot so: buffeti, bari
in gostilne; turistična dejavnost, kot so agen-
cijski posli in biroji.

Rg-16639

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1872/93 z dne
18. 1. 1994 pod št. vložka 1/4205/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Firma: MULEJ, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Radovljica

Sedež: Tavčarjeva ul. št. 11, Radovlji-
ca

Dejavnost se razširi na: proizvodnja li-
tih, kovanih in stiskanih kovinskih izdel-
kov, kovinske embalaže, blaga za široko
porabo in drugih kovinskih izdelkov; izde-
lava raznovrstnih kovinskih izdelkov in dru-
ga kovinskopredelovalna proizvodnja in sto-
ritve; izdelava sveč in drugih predmetov iz
voska in podobnih materialov.

Rg-16643

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1774/93 z dne
20. 1. 1994 pod št. vložka 1/3166/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, razširitev dejavnosti ter spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Firma: KALCIT, Proizvodno, servisno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj

Sedež: Kranj, Cesta talcev 69
Ustanovitelj družbe je odslej: Lisec Go-

razd, Kranj, Cesta talcev 69, z osnovnim
vložkom 8.000 SIT, ki ne odgovarja za ob-
veznosti družbe.

Razširi se dejavnost družbe še na: go-
stinske storitve prehrane, pijače in nastani-
tve.

Preneha pooblastilo za predstavljanje in
zastopanje družbe direktorju Lisec Emilu,
Kranj, Cesta talcev 69; odslej zastopa in
predstavlja družbo poslovodja Lisec Gorazd,
Kranj, Cesta talcev 69, neomejeno.

Rg-16647

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1785/93 z dne
22. 2. 1994 pod št. vložka 1/5254/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, razširitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Firma:  TEHNOLOŠKI  RAZVOJNI
CENTER, d.o.o., Trzin, Obrtna cona Tr-
zin, Mengeš

Firma je odslej TEHNOLOŠKO
RAZVOJNI CENTER, d.o.o., Žabnica

Skrajšana firma: TRC, d.o.o., Žabnica
Sedež: Žabnica 7, Žabnica
Dejavnost družbe se razširi na: trgovina

z neživilskimi proizvodi na debelo in drob-
no, tudi v tranzitu, izdelava, dodelava in
predelava kovinskih in nekovinskih proi-
zvodov, plastike, gume, lesa in papirja.

Izbriše se dosedanji direktor Jelovčan
Marko in kot direktor vpiše Brezar Tomaž,
ki zastopa družbo neomejeno.

Rg-16650

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1868/93 z dne
22. 2. 1994 pod št. vložka 1/3848/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Firma: A.D.G., družba za arhitekturo
in dobro gospodarjenje, Bled, d.o.o., Mlin-
ska c. 1, Bled

Firma odslej glasi: A.D.G. Družba za
arhitekturo in dobro gospodarjenje Bled,
d.o.o.

Sedež je odslej: Bled, Ljubljanska c. 7
Dejavnost se razširi še na opravljanje

prodaje strojev, naprav, opreme in prevoz-
nih sredstev na leasing ter dajanje strojev,
naprav in opreme ter prevoznih sredstev v
najem.

Rg-16652

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1810/93 z dne
1. 3. 1994 pod št. vložka 1/1837/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, ustanoviteljev, razširitev
dejavnosti, spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Firma: PORT, mednarodno podjetje za
trgovino, storitve in informatiko, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: PORT, d.o.o., Kranj,
Sorška 2, Kranj

Sedež: Triglavska 18, Kranj
Dejavnost se razširi na: lončarstvo in uni-

katna keramika, izobraževanje s področja
lončarstva in unikatne keramike, izdelova-
nje lutk, organizacija prireditev, sejmov in
razstav, poslikava stekla, izdelava in posli-
kava panjskih končnic, izdelava nakita, iz-
delava ročno pletenih izdelkov, izdelava
stavbne in tehnične keramike.

V družbo vstopi in odslej zastopa tudi
Barba Štembergar Zupan, namestnica direk-
torja, brez omejitev.

Rg-16653

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1/94 z dne
19. 1. 1994 pod št. vložka 5/2/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice tujega podjetja s temile podatki:

Firma: MERKANTILE s p.o., Zagreb,
Svačićev trg 6, Predstavništvo v Sloveniji

Sedež: Tržič, Begunjska 12
Ustanovitelj: Merkantile, poduzeće za

zastupanje inozemnih tvrtki, proizvodnju,
montažu i servis s potpunom odgovornošću,
Zagreb, Svačićev trg 6.

Dejavnost: trgovina na debelo (kroglič-
ni, valjčni, iglasti in drsalni ležaji in deli za
ležaje); posredovanje v notranjem prometu;
projektiranje, izdelava, montaža in servisi-
ranje plinske opreme, naprav in elementov,
kot tudi opreme zastopanih firm.

Podružnica ima vsa pooblastila v prav-
nem prometu, za njene obveznosti pa odgo-
varja tudi podjetje Merkantile s p.o., Za-
greb, Svačićev trg 6 z vsem svojim premo-
ženjem.

Tuje podjetje zastopa brez omejitev di-
rektor podružnice Marjan Šarabon.

Rg-16655

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 11/94 z dne 1.
2. 1994 pod št. vložka 1/1920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in deležev s temile podat-
ki:

Firma: PAN ART, vizualne komunika-
cije, d.o.o., Lesce, Tovarniška 8, Lesce

Osnovni kapital se poveča iz 2.000 SIT
na 1,552.000 SIT.

Rg-16656

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 23/94 z dne 1.
2. 1994 pod št. vložka 1/4764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Firma: RABIT, računovodski biro in
trgovina, d.o.o., Jesenice, Hrušica 58, Je-
senice

Sedež podjetja je odslej: Jesenice, Tito-
va 95.

Rg-16657

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 46/94 z dne 22.
2. 1994 pod št. vložka 1/5251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podat-
ki:

Firma: TESTER, podjetje za razvoj in
proizvodnjo industrijskih naprav, d.o.o.

Skrajšana firma: TESTER, d.o.o.
Sedež družbe: Gorenja vas – Reteče 14,

Škofja Loka
Ustanovitelja: Stanislav Nosan, Smled-

niška 16, Kranj in Marjeta Škarič, Gorenja
vas – Reteče 14, Škofja Loka

Ustanovitveni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost družbe je: projektiranje in

proizvodnja naprav in sistemov za proizvod-
njo, storitve in promet ter ostalo projektira-
nje; razvojno-raziskovalne storitve v gos-
podarstvu; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; komercialni posli pri
uresničevanju prometa blaga in storitev; za-
stopniški, posredniški, komisijski in podob-
ni posli na področju prometa blaga in stori-
tev.

Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami; družba odgo-
varja za svoje obveznosti v pravnem pro-
metu s tretjimi osebami z vsem svojim pre-
moženjem.

Stanislav Nosan, poslovodja, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-16658

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 9/94 z dne 1. 3.
1994 pod št. vložka 1/2712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
novitelja s temile podatki:

Firma: ROBOT, družba za prevoz in
trgovanje z mešanim blagom, Jesenice,
d.o.o.

Sedež: Jesenice, C. bratov Stražišar 3
V družbo vstopa soustanovitelj Bojan

Ravnikar, Jesenice, C. bratov Stražišar 3,
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Odslej sta ustanovitelja Barbara Ravni-
kar, Jesenice, C. bratov Stražišar 3 in Bo-
jan Ravnikar, Jesenice, C. bratov Straži-
šar 3.

Rg-16660

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 104/94 z dne
8. 3. 1994 pod št. vložka 1/2714/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Firma: RUBIN – KOKRICA, trgovina,
transport in fotokopiranje, Kranj, d.o.o.

Sedež: Kranj, Betonova 44
Dejavnost podjetja se razširi na: cvetli-

čarstvo in vrtnarstvo; svetovanje s področja
cvetličarstva in vrtnarstva ter trgovina na
drobno z orodji, opremo in napravami s po-
dročja cvetličarstva in vrtnarstva.

Dejavnost podjetja se tako glasi: stori-
tve fotokopiranja; avtoprevozništvo; pre-
voz blaga; storitve menjalnice; izdelava in
servisiranje računalniške strojne in pro-
gramske opreme; zastopniški, posredniški
in komisijski posli v prometu blaga in sto-
ritev; trgovina na debelo in drobno: kovin-
skih izdelkov, orodij, izdelkov iz plastič-
nih mas in umetnih smol, izdelkov iz lesa,
izdelkov bele tehnike in drugih galanterij-
skih izdelkov, tekstilnih izdelkov, športnih
oblačil in obutve, optičnih izdelkov in aku-
stičnih izdelkov, športne opreme in grad-
benega materiala; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki
vseh trgovskih strok; trgovina na debelo in
drobno z motornimi vozili, njihovimi deli
in opremo; trgovina na debelo v tranzitu;
cvetličarstvo in vrtnarstvo; svetovanje s po-
dročja cvetličarstva in vrtnarstva ter trgo-
vina na drobno z orodji, opremo in napra-
vami s področja cvetličarstva in vrtnars-
tva.

Rg-16663

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 121/94 z dne
15. 3. 1994 pod št. vložka 1/932/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, spremembo ustanoviteljev,
spremembo dejavnosti ter osebe, pooblaš-
čene za zastopanje s temile podatki:

Firma: BIOS, svetovanje, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Tržič

Skrajšana firma: BIOS, d.o.o., Tržič
Sedež: Trg svobode 18, Tržič
Iz družbe izstopa Tomaž Šlibar, svoj po-

slovni delež pa prenaša na SO Tržič, Trg
svobode 18.

Dejavnost se v celoti spremeni in se od-
slej glasi: proizvodnja žaganega lesa in
plošč; proizvodnja lesenega pohištva; proi-
zvodnja drugih končnih lesenih izdelkov;
trgovina na debelo (tudi v tranzitu) in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovinske storitve; zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; svetova-
nje, izobraževanje, izdelava celovitih raz-
vojnih programov in načrtov, projektno vo-
denje na področju čevljarske, lesne, kovin-
sko-predelovalne, tekstilne in drugih
industrij; storitve reklame in ekonomske
propagande; prirejanje sejmov in razstav.

Preneha pooblastilo za zastopanje To-
mažu Šlibarju; odslej zastopa družbo in na
lastno odgovornost vodi njene posle kot po-
samični poslovodja Janez Dovžan.

Rg-16664

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 115/94 z dne
15. 3. 1994 pod št. vložka 1/1187/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža firme s temile podatki:

Firma: SERVIS PERNE, d.o.o. servi-
sno trgovsko podjetje Kranj, Huje 23a,
Kranj

Sedež podjetja je odslej: Kranj, Tatja-
ne Odrove 14

Firma se odslej glasi: SERVIS PERNE,
d.o.o., servisno trgovsko podjetje Kranj,
Tatjane Odrove 14

Skrajšana firma: SERVIS PERNE,
d.o.o., Kranj

Sedež: Kranj, Tatjane Odrove 14.

Rg-16665

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 164/94 z dne
21. 3. 1994 pod št. vložka 1/497/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Firma: “ELEKTRAL” – podjetje za
projektiranje in inženiring elektroopre-
me Radovljica, d.o.o.

Sedež: Radovljica, Janševa 7/a
Iz družbe izstopijo Stipanovič Ilija in

Lavrenčič Franc, ki preneseta svoja poslov-
na deleža na novo družbenico Lavrenčič Ja-
no.

Iz družbe izstopi Čufer Vesna, ki svoj
poslovni delež prenese na Bračič Kreša.

Poslovni delež Lavrenčič Jane znaša
61%, Bračič Kreša pa 39 %.

Preneha pooblastilo za zastopanje Sti-
panovič Iliji, kot direktorju. Od sedaj za-
stopa družbo direktor Bračič Krešo, neo-
mejeno.

Rg-16666

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 205/94 z dne
21. 3. 1995 pod št. vložka 1/513/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, deleža, razširitev dejavnosti in
spremembo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje s temile podatki:

Firma: ORPIS, podjetje za projektira-
nje, organiziranje, revizijo in informacij-
ske siteme Žirovnica, Breznica 28/a, d.o.o.

V družbo vstopita nova družbenika, in
sicer Drago Vouk, stan. Begunje na Gorenj-
skem 161 ter Stane Pisek, stan. Cesta na
Jezerca 64, Radovljica.

Ustanovitelj Čučnik Milan proda 96 %
svojega poslovnega deleža (48/100 ust. ka-
pitala) v višini 960 SIT Vouk Dragu, 4 %
posl. deleža pa (2/100 ust. kapitala) Pisek
Stanetu v višini 40 SIT. Čučnik Milan s tem
izstopa iz družbe. Ustanovitelj Čučnik An-
drej proda 90 % svojega poslovnega deleža
(45/100 ust. kapitala) Pisek Stanetu v višini
900 SIT. Poslovni deleži tako znašajo: od

Čučnik Andreja 5/100 ustanovnega kapita-
la, od Vouk Draga 48/100 ust. kapitala in od
Pisek Staneta 47/100 ust. kapitala.

Osnovni kapital družbe se ne spremeni
in znaša 2.000 SIT.

Spremeni se dejavnost družbe, tako da
družba že poleg obstoječe dejavnosti oprav-
lja še: proizvodnja lesenega pohištva, proi-
zvodnja galanterije iz lesa in plute, izdelava
in popravilo neomenjenih raznovrstnih proi-
zvodov, druge osebne storitve in storitve
gospodinjstvom, neomenjene storitve na po-
dročju prometa, prirejanje sejmov in raz-
stav, trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo in drobno – pohištvo, druga trgovina
z mešanim blagom (specialna sredstva za
zaščito in impregnacijo blaga, stari predme-
ti, proizvodi domače in umetne obrti), lad-
jedelništvo, montaža morskih in rečnih čol-
nov in jadrnic, izdelava športnih jadrnic,
predelava plastičnih mas, druga predelava
plastičnih mas z litjem, proizvodnja konč-
nih lesnih izdelkov, proizvodnja lesenega
pohištva in opreme za športne jadrnice, po-
morski promet, rečni in jezerski promet, zu-
nanja trgovina, zunanja trgovina z neživil-
skimi proizvodi.

Preneha pooblastilo za zastopanje do-
sedanjemu direktorju družbe Čučnik An-
dreju, namesto njega zastopa in predstavlja
družbo kot direktor Drago Vouk – neome-
jeno.

Rg-16669

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 175/94 z dne
21. 3. 1994 pod št. vložka 1/5004/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, osnovega kapitala ter osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile poda-
ki:

Firma: BIMAST, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Kranj, Kranj, Sorška 5

V družbo vstopi Janez Bidovec, Lesce,
Na trati 49, namestnik direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Osnovni kapital se poveča na 1,965.000
SIT.

Rg-16670

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 00161/94 z dne
15. 3. 1994 pod št. vložka vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Firma: “REPORTER” podjetje za sve-
tovanje na področju financ, d.o.o., Moj-
strana, Dovje 33

Sedež: Dovje 33, Mojstrana
Dejavnost podjetja se razširi še na: in-

formacijski, ekonomski, organizacijski in-
ženiring in svetovanje; organiziranje in po-
stopki v zvezi z leasingom neživilskih iz-
delkov; videotečne storitve kot npr. izposo-
janje glasbenih in video kaset ter servis
le-teh; prevoz potnikov in blaga ter ostale
storitve v cestnem prometu; poslovne stori-
tve kot npr. prirejanje sejmov in razstav,
knjigovodske storitve, AOP, razmnoževa-
nje, naslavljanje ter izdelava fotografskih in
drugih kopij; namizno založništvo.
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Rg-16676

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 172/94 z dne
20. 4. 1994 pod št. vložka 1/5280/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
podjetja kot d.o.o. s temile podatki:

Firma: UČILA, trgovina in storitve,
d.o.o., Tržič

Skrajšana firma: UČILA, d.o.o.
Sedež:Tržič, Predilniška 6
Ustanovitelj: Srečko Mrvar, Predilniška

6, Tržič s kapitalom 1,500.000 SIT
Dejavnost: trgovina na debelo (tudi v

tranzitu) in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; trgovinske storitve; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; založniška in časopisno-založniš-
ka dejavnost; družba ima vsa pooblastila in
odgovarja z vsemi sredstvi.

Poslovodja je Srečko Mrvar, ki na lastno
odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa
brez omejitev.

Rg-16678

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00670 z dne
6. 5. 1994 pod št. vložka 1/01618/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5421560
Firma: ALMA, podjetje za finančne,

tehnične in poslovne storitve, d.o.o., Škof-
ja Loka

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Triler Marjeta, Škofja

Loka, Virmaše 64, vstop 20. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16679

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 455/94 z dne
6. 5. 1994 pod št. vložka 1/4517/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Osnovni kapital družbe se poviša na
1,500.000 SIT.

Rg-16680

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 128/00 z dne
9. 5. 1994 pod št. vložka 1/2837/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika firme, sedeža, dejavnosti ter za-
stopnika s temile podatki:

Firma: SOFOS, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj

Sedež: Zgornja Besnica, Nemilje 11
Z dne 26. januar 1994 je Jana Pogačnik s

pogodbo o odsvojitvi podjetja, odsvojila
podjetje SOFOS, d.o.o. Kranj na Bregant
Iztoka, Smledniška c. 132A, Kranj

Osnovni kapital družbe znaša 8.000 SIT,
v katerem je v celoti udeležen Iztok Bergant

Firma družbe se odslej glasi: MUFIN,
d.o.o., Trgovsko in storitveno podjetje,
Bezje 8, Kranjska Gora

Skrajšana firma: MUFIN, d.o.o.,
Kranjska Gora

Sedež družbe je: Brezje 8, Kranjska
Gora

Preneha pooblastilo dosedanji direktori-
ci Jani Pogačnik.

Podjetje predstavlja in zastopa Iztok Bre-
gant direktor, neomejeno.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo v tranzitu; trgovina na debelo in drob-
no z motornimi vozili, njihovimi rezervnimi
deli in opremo; trgovina na debelo in drob-
no z nafto in naftnimi derivati; gostinske
storitve; storitve turističnih uradov in agen-
cij; izposoja motornih vozil; prevoz potni-
kov in blaga v cestnem prometu; storitve
menjalnice; igre na srečo (brez denarnih do-
bitkov).

Rg-16681

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 224/94 z dne
9. 5. 1994 pod št. vložka 1/4790/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Firma: MLIN, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Duplje, Duplje, Podbrezje 3

Dejavnost se razširi še na: proizvodnja
hidroelektrične energije.

Rg-16683

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 317/94 z dne
18. 5. 1994 pod št. vložka 1/3947/01 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
podružnice s temile podatki:

Firma: BEGRAD – PODRUŽNICA
JESENICE, proizvodno trgovsko podjet-
je Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: BEGRAD, Kranj,
d.o.o., PODRUŽNICA JESENICE

Sedež: Jesenice, Kidričeva 41c
Ustanovitelj: BEGRAD, proizvodno tr-

govsko podjetje Kranj, d.o.o., Kranj, Je-
šetova 33

Debenc Šarika, pooblaščenka podružni-
ce, zastopa podružnico neomejeno.

Dejavnost podružnice je: špedicijski po-
sli; opravljanje in organizacija prevoza bla-
ga in potnikov v domačem in mednarodnem
prometu; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi; trgovina na debelo
z živilskimi proizvodi; trgovina na debelo z
neživilskimi proizvodi v tranzitu; taksi služ-
ba.

Rg-16685

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00630 z dne
18. 5. 1994 pod št. vložka 1/05291/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5843294
Firma: TENAKOM, podjetje za raču-

nalniški in elektrotehnični inženiring in
trgovske storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Dolenčeva pot 8
Osnovni kapital: 1,969.627 SIT
Ustanovitelja: Tepina Emil, vložek

1,669.627 SIT in Tepina Klemen, vložek

300.000 SIT, oba Kranj, Dolenčeva pot 8,
vstopila 11. 4. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tepina Emil, imenovan 11. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Te-
pina Klemen, imenovan 11. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi izdelki vseh trgov-
skih strok; računalniški inženiring in obli-
kovanje; elektrotehnični inženiring; servis
elektrotehničnih izdelkov; zastopanje dru-
gih podjetij.

Rg-16686

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 274/94 z dne
25. 5. 1994 pod št. vložka 1/5293/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Firma: OREHEK, pekarna, slaščičar-
na in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: OREHEK, d.o.o.
Sedež: Škofja Loka, Kidričeva 55
Ustanovitelja Milan Markovič, Kutino-

va 3, Kranj z ust. kapitalom 765.000 SIT in
LOKASTAR, d.o.o., Škofja Loka z ust. ka-
pitalom 735.000 SIT

Dejavnost: proizvodnja kruha in peciva,
proizvodnja konditorskih izdelkov, gostin-
ske storitve nastanitve, prehrane in druge
gostinske storitve (kavarne, krčme, točilni-
ce, bari ipd.); trgovina na debelo (tudi v
tranzitu) in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, trgovinske storitve, zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev, cestni promet-prevoz blaga v cest-
nem prometu.

Družba ima vsa pooblastila in odgovarja
z vsemi sredstvi.

Poslovodja Milan Markovič na lastno od-
govornost vodi posle družbe in jo zastopa
brez omejitev.

Rg-16687

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00487 z dne
26. 5. 1994 pod št. vložka 1/01410/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5628806
Firma: ČIPKA, d.o.o., podjetje za ple-

tiljstvo in šiviljstvo, Kranj
Skrajšana firma: ČIPKA, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Sušak Radmila, Kranj,

Kebetova 18, vstop 30. 6. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16688

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 1212/94 z dne
25. 5. 1994 pod št. vložka 1/2130/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povišanje
osnovnega kapitala, razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Firma: VRBA, izvozno-uvozno, proi-
zvodno, gostinsko, transportno podjetje,
d.o.o.
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Sedež: Kranj, Struževo 4
Osnovni kapital družbe se poviša na

1,500.000 SIT
Dejavnost družbe se razširi na: trgovina

z mešanim blagom, z vozili in deli in naftni-
mi derivati na debelo in drobno; izdelava in
popravilo elektrotehničnih izdelkov.

Rg-16690

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00253 z dne
26. 5. 1994 pod št. vložka 1/04210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Firma: PENZION ROŽIČ, gostinsko,
turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Bo-
hinjsko jezero

Skrajšana firma: PENZION ROŽIČ,
d.o.o., Bohinjsko jezero

Osnovni kapital: 2,252.000 SIT
Ustanovitelj: Rožič Boris, Bohinjsko je-

zero, Ribčev laz 42, vstop 9. 10. 1992, vlo-
žek 2,252.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16693

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 47/94 z dne
27. 5. 1994 pod št. vložka 1/5296/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
podjetja v zasebni lastnini kot družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Firma: ALSOFT INTERNATIONAL,
proizvodno in trgovsko podjetje, Škofja
Loka, d.o.o.

Sedež: Titov trg 4b, Škofja Loka
Skrajšana firma: ALSOFT INTERNA-

TIONAL, Škofja Loka, d.o.o.
Ustanovitelja podjetja v zasebni lastnini

sta ALSOFT, Podreča, d.o.o., Podreča 95 p.
Mavčiče in Tatjana Potočnik, Dragočajna
23, p. Smlednik.

Firma ima v pravnem prometu vsa poob-
lastila.

Firma odgovarja za obveznosti v prav-
nem prometu z vsemi svojimi sredstvi.

Direktor firme Miro Hafner zastopa fir-
mo brez omejitev in namestnica direktorja
Tatjana Potočnik zastopa firmo brez omeji-
tev.

Dejavnost družbe: proizvodnja in sestav-
ljanje osebnih in procesnih računalnikov;
proizvodnja vitaminov in vitaminskih pre-
paratov, nedoziranih zdravil, obližev in dru-
gih farmacevtskih preparatov za medicino
in veterinarsko rabo; proizvodnja pralnih
sredstev in kozmetičnih preparatov; proi-
zvodnja in prodaja žaganega lesa; proizvod-
nja in prodaja furniranih plošč; proizvodnja
in prodaja lesene embalaže; predelava ba-
kra in drugih barvastih kovin ter njihova
prodaja; proizvodnja in prodaja gradbenega
izolacijskega materiala; proizvodnja in pro-
daja sredstev in naprav za protipožarno var-
nost; zbiranje, odkup in predelava vseh vrst
odpadnih surovin; trgovina z vsemi neživil-
skimi proizvodi na debelo; trgovina z vsemi
neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina
z vsemi živilskimi proizvodi na debelo; tr-
govina z vsemi živilskimi proizvodi na drob-
no; gostinske storitve, nastanitve, storitve
prehrane; restavracije s postrežbo, krčme,

točilnice in bari; druge gostinske storitve;
prevoz potnikov in blaga v cestnem prome-
tu; špediterske storitve v prometu blaga; ser-
visiranje in vzdrževanje vseh strojev, na-
prav in drugih proizvodov, ki so predmet
proizvodne in trgovske dejavnosti podjetja;
promet z nepremičninami; dajanje v leasing
strojev in naprav; knjigovodske storitve, ob-
delava podatkov, vodenje poslovnih knjig.

Rg-16695

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00954 z dne
6. 6. 1994 pod št. vložka 1/03071/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5679451
Firma: NA GRIČKU, podjetje za pre-

voze, trgovino in storitve, d.o.o., Trebija
Skrajšana firma: NA GRIČKU, d.o.o.,

Trebija
Osnovni kapital: 1,665.769 SIT
Ustanovitelja: Kokalj Branko in Kokalj

Marija, oba Gorenja vas, Trebija 22A, vsto-
pila 20. 1. 1992, vložila po 832.884,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata

Rg-16696

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01062 z dne
6. 6. 1994 pod št. vložka 1/04987/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5843685
Firma: PERAD, podjetje za kmetijstvo

in perutnino, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: PERAD, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.

Rg-16698

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01428 z dne
6. 6. 1994 pod št. vložka 1/03962/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5713994
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šuligoj Jana, Žiri, Parti-

zanska 7, vstop 3. 9. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16699

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01025 z dne
6. 6. 1994 pod št. vložka 1/04917/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5788064
Firma: PINC TRADE, podjetje za proi-

zvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: PINC TRADE, Kranj,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,120.000 SIT
Ustanovitelj: Koželj Jože, Kranj, Ilovka

11, vstop 20. 2. 1993, vložek 2,120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16700

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01341 z dne
6. 6. 1994 pod št. vložka 1/04352/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5695139
Firma: TEXTRADE, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TEXTRADE, d.o.o.,

Kranj
Osnovni kapital: 1,642.900 SIT
Ustanovitelja: Cakič Zoran, vložek

1,581,450 SIT in Cakič Sonja, vložek 61.450
SIT, oba Kranj, Gogalova 4, vstopila 11. 1.
1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16702

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00948 z
dne 10. 6. 1994 pod št. vložka 1/01512/00
vpisalo v sodni register tega sodišča us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge s temile po-
datki:

Matična št.: 5407958
Firma: LIMINI, podjetje za razvoj-

no in raziskovalno dejavnost, gostinstvo
in turizem, trgovino in storitve, Bled,
d.o.o.

Skrajšana firma: LIMINI, Bled, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,712.000 SIT
Ustanovitelja: Breberina Mile, Kranj,

Gogalova 8 in Breberina Šancer Lidija,
Bled, Riklijeva 8, vstopila 30. 7. 1990, vlo-
žila po 856.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-16703

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01452 z dne
10. 6. 1994 pod št. vložka 1/01243/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5378559
Skrajšana firma: MAKRA, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 45,287.096 SIT
Ustanovitelj: Fartek Branko, Kranj, Koc-

janova ul. 3, vstop 18. 5. 1990, vložek
22,643.548 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fartek
Majda, Kranj, Kocjanova 3, razrešena kot
direktorica 12. 5. 1994 in imenovana kot
prokuristka; direktor Fartek Branko, imeno-
van 12. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-16705

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 291/94 z dne
10. 6. 1994 pod št. vložka 1/571/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenikov in razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Firma: REOKS, podjetje za program-
sko opremo, proizvodnjo in trgovino z
elektrotehniko, Žirovnica, d.o.o.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1036 Št. 18 – 2. IV. 1996

Sedež: Breznica 45, Žirovnica
V družbo vstopi Boris Jenko, ki prevza-

me ustanoviteljski vložek po 1.000 SIT, iz
družbe pa izstopi Pavel Slamnik.

Marko Kočila in Boris Jenko povečata
osnovni kapital družbe vsak na 1,759.200
SIT; osnovni kapital družbe je tako
3,518.400 SIT.

Dejavnost podjetja se razširi na: prodaja
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi iz vseh trgovskih strok; pro-
daja živilskih in neživilskih proizvodov na
drobno od vrat do vrat, na premičnih stojni-
cah, po pošti, s prodajnimi avtomati, s potu-
jočimi prodajalnami in priložnostne proda-
je; gostilne, točilnice, bari; poskusna proiz-
vodnja tehničnih proizvodov; izdelava tek-
stilnih izdelkov in konfekcije, izdelava
predmetov iz usnja in gume; zaključna dela
v gradbeništvu; obrtne storitve in popravila
ter stanovanjske storitve; projektiranje vseh
vrst instalacij in zaključnih del v gradbeniš-
vu; posredovanje pri prometu nepremičnin;
finančni inženiring, knjigovodske in raču-
novodske storitve; grafične storitve, dizaj-
niranje, tiskarske storitve in fotokopiranje;
zastavljalnica; pranje in servis avtomobi-
lov.

Rg-16706

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01356 z dne
14. 6. 1994 pod št. vložka 1/04674/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala in spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5754739
Firma: LOKADOM, ŽELEZNIKI,

d.o.o., Podjetje za trgovino, servis in
gradbeništvo

Skrajšana firma: LOKADOM ŽELEZ-
NIKI, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kemperle Janez, Želez-

niki, Log 42A, vstop 4. 3. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Am-
brožič Jakob, imenovan 12. 5. 1994, Že-
lezniki, Log 42, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-16707

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01095 z dne
14. 6. 1994 pod št. vložka 1/03030/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala in spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5570271
Firma: KEPRO, Podjetje za storitve in

trgovino, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: KEPRO, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelj: Kemperle Janez, Kranj,

Smledniška c. 70, vstop 15. 2. 1992, vlo-
žek 1,525.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kem-
perle Ivan, imenovan 9. 5. 1994, Kranj,
Smledniška c. 70, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-16711

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00308 z dne
10. 6. 1994 pod št. vložka 1/00635/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5314453
Firma: BILBAN, servis fotokopirnih

strojev Canon, fotokopiranje, razmno-
ževanje, biro oprema in papirnica,
Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: BILBAN, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 17,573.740 SIT
Ustanovitelja: Bilban Ciril in Bilban Mi-

ra, oba Vodice, Nova ulica 12, vstopila
20. 12. 1989, vložila po 8,786.870 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-16712

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 311/94 z dne
9. 6. 1994 pod št. vložka 1/5271/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in dejavnosti zadruge s temile podat-
ki:

Firma je: Mercator-Sora, Kmetijsko
gozdarska zadruga, z.o.o.

Skrajšana firma je: Mercator-Sora KGZ
z.o.o., Žiri

Sedež je odslej: Žiri, Trg svobode 2
Dejavnost se spremeni v celoti in se

odslej glasi: proizvodnja mleka, mesa in
drugih kmetijskih in gozdnih proizvodov v
različnih oblikah medsebojnega sodelova-
nja, s skupnim vnovčevanjem teh proizvo-
dov in z oskrbovanjem na organiziran na-
čin z reprodukcijskim in investicijskim ma-
terialom za potrebe kmetijstva in gozdars-
tva ter organizacija in opravljanje
svetovanja za svoje člane; proizvodnja kr-
mil; pospeševanje in svetovanje na področ-
ju kmetijstva in gozdarstva; kmetijske sto-
ritve za živinorejo in rastlinsko proizvod-
njo; izobraževanje in strokovno izpopol-
njevanje članov; odkup in prodaja
kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimen-
tov; trgovina na drobno z vsemi vrstami
živilskih in neživilskih izdelkov; trgovina
na debelo z vsemi vrstami živilskih in ne-
živilskih izdelkov; gojitev, varstvo in iz-
koriščanje gozdov; proizvodnja gozdnih
sortimentov; proizvodnja žaganega lesa;
proizvodnja končnih lesnih izdelkov, pro-
izvodnja in montaža lesnega pohištva in
lesnih stavbnih elementov; soboslikarska
in pleskarska dela, oblaganje podov in sten
z naravnimi in umetnimi materiali; prevoz
blaga v cestnem prometu; odkup in prodaja
vseh vrst okroglega in stavbnega lesa ter
rezanega lesa in lesnih izdelkov; odkup in
prodaja gozdnih sadežev; gostinstvo: stori-
tve prehrane in druge gostinske storitve;
turistično posredovanje: turistični uradi
(posredovanje pri nastanitvi turistov v ob-
jektih v individualni lastnini in drugo po-

sredovanje na področju turizma); organizi-
ranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
ter odkup in prodaja izdelkov iz teh dejav-
nosti; oddajanje stanovanj in poslovnih
prostorov v najem; opravljanje stanovanj-
skih storitev, to je organizacijskih, prav-
nih, finančnih, administrativnih, tehničnih
in plansko-programerskih storitev za
upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš;
poslovne, svetovalne storitve in izdelava
fotokopij; obrtne kooperacije; obrtne stori-
tve in popravila; zaključna in obrtniška de-
la v gradbeništvu; popravila in vzdrževa-
nje cestnih motornih vozil.

Rg-16715

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01631 z dne
20. 6. 1994 pod št. vložka 1/01127/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5362113
Firma: HIDRO HIT, podjetje za vodno

tehniko, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: HIDRO HIT, d.o.o.,

Radovljica
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Robič Andrej, Radovljica,

Gradnikova 27, vstop 15. 4. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16716

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01497 z dne
20. 6. 1994 pod št. vložka 1/04421/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5726492
Firma: ZEVNIK, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ZEVNIK, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,691.000 SIT
Ustanoviteljica: Zevnik Julijana, Kranj,

Ljubljanska c. 21, vstop 26. 1. 1993, vložek
1,691.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16717

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01487 z dne
20. 6. 1994 pod št. vložka 1/00485/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 541735
Firma: ATOM, trgovsko in storitveno

podjetje, Tržič, d.o.o.
Skrajšana firma: ATOM, Tržič, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,288.000 SIT
Ustanovitelj: Crnič Izet, Tržič, Pot na

polje 58, vstop 14. 11. 1989, vložek
6,288.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16718

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00244 z dne
20. 6. 1994 pod št. vložka 1/03250/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovne vloge s temile podatki:

Firma: ALTEKA, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Kranj
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Skrajšana firma: ALTEKA, d.o.o.,
Kranj

Sedež: Kranj, Smledniška 58
Osnovni kapital: 1,640.400 SIT.

Rg-16719

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00358 z dne
23. 6. 1994 pod št. vložka 1/05093/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5795150
Firma: ZIMZELEN, storitve, trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: ZIMZELEN, d.o.o,

Cerklje
Osnovni kapital: 4,900.025 SIT
Ustanovitelj: Urbanček Franc, Cerklje,

Adergas 12, vstop 27. 5. 1993, vložek
4,900.025 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16720

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00933 z dne
23. 6. 1994 pod št. vložka 1/03947/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5664381
Firma: BEGRAD, proizvodno trgovsko

podjetje, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: BEGRAD, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Sodnikar Martina,

Kranj, Ješetova 33, vstop 6. 10. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16722

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01507 z dne
20. 6. 1994 pod št. vložka 1/01531/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5494397
Firma: KONTRAST, studio za umet-

niško in komercialno fotografijo, d.o.o.,
Jesenice

Skrajšana firma: KONTRAST, d.o.o.,
Jesenice

Osnovni kapital: 1,788.090 SIT
Ustanovitelj: Čebulj Klemen, Jesenice,

Titova ulica 2a, vstop 17. 8. 1990, vložek
1,788.090 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16724

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 296/94 z dne
23. 6. 1994 pod št. vložka 1/5119/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in razširitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Firma: M & COM – Trgovina in stori-
tve, d.o.o.

Sedež: Bled, Blejska št. 11
Soustanovitelj Milan Mandič je prodal

svoj poslovni delež na tem podjetju Blažu
Lukanu, ki tako postane izključni lastnik
tega podjetja.

Dejavnost podjetja se razširi tudi na pre-
vozniške storitve, mednarodni cestni pre-
voz, špedicijo, maloobmejni promet z Av-
strijo, tako da je odslej dejavnost tega pod-
jetja: trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi in živilskimi izdelki v celotni
nomenklaturi vseh trgovskih strok, poslov-
ne storitve za finančno in računovodsko po-
dročje, marketinške storitve, zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev,
prevozniške storitve, mednarodni cestni pre-
voz, špedicija, maloobmejni promet z Av-
strijo.

Rg-16725

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02112 z dne
23. 6. 1994 pod št. vložka 1/04756/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Firma: KRILA, ključavničarski servis,
d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: KRILA, d.o.o.
Sedež: Kranj, Jaka Platiše 17
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Klander Marko, Kranj,

Bleiweisova 84 in Zupanc Robert, Šenčur,
Vrtna pot 9, Voglje, vstopila 28. 4. 1994,
vložila po 800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Korenčan Barbara, razrešena 28. 4.
1994; Zupanc Robert, imenovan 28. 4. 1994,
zastopa družbo neomejeno; direktor Klan-
der Marko, imenovan 28. 4. 1994, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost se razširi na: servis ključev,
ključavnic in ostale ključavničarske stori-
tve; montaža in demontaža ključavnic; bru-
šenje rezil.

Dejavnost družbe je: servis ključev, klju-
čavnic in ostale ključavničarske storitve;
montaža in demontaža ključavnic; brušenje
rezil; trgovina na debelo in drobno z živili
in neživilskimi izdelki; posredovanje, za-
stopanje in komisijski posli v prometu bla-
ga in storitev; druge gostinske storitve, od
tega kavarne, krčme, točilnice, bari ipd.;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve.

Rg-16728

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01892 z dne
29. 6. 1994 pri subjektu vpisa AVENA, pod-
jetje za trgovino in storitve, d.o.o., pod
vložno št. 1/03102/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev ter spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5579449
Firma: AVENA, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: AVENA, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 16,391,752 SIT
Ustanovitelja: Vadnjal Jaka, izstop 4. 5.

1994; Bernik Milan, Škofja Loka, Hafnerje-

vo naselje 72, vstop 4. 5. 1994, vložek
16,391.752 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bernik Milan, imenovan 4. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16729

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01833 z dne
29. 6. 1994 pri subjektu vpisa KOMEL,
podjetje za financiranje, Begunje, pod
vložno št. 1/02300/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5531802
Firma: KOMEL, podjetje za financira-

nje, d.o.o., Begunje
Skrajšana firma: KOMEL, d.o.o., Be-

gunje
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: CONSULTINVEST, d.o.o.,

Varaždin, Varaždin, V. Lisinskog 6, vstop
18. 6. 1991, vložek 1,508.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Zgombič Hrvoje, razrešen 25. 5. 1994, član
uprave Cecelja Željko, imenovan 25. 5.
1994, Varaždin, Josipa Kozarca 26, zastopa
družbo neomejeno.

Rg-16732

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01967 z dne
5. 7. 1994 pri subjektu vpisa DAMTEX,
proizvodnja, trgovina, export-import, pod
vložno št. 1/03909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5654980
Firma: DAMTEX, proizvodnja, trgo-

vina, export-import, Adergas, d.o.o.
Skrajšana firma: DAMTEX, Adregas,

d.o.o.
Sedež: Cerklje na Gorenjskem, Ader-

gas 37
Osnovni kapital: 7,302.600 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Kristina in Kuhar

Peter, oba Cerklje, Adergas 37, vstopila
26. 3. 1992, vložila po 3,658.300 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-16734

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01937 z dne
5. 7. 1994 pri subjektu vpisa AGRO-
PROMET, trgovsko in storitveno podjet-
je, Cerklje, d.o.o. pod vložno št. 1/01757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5433550
Osnovni kapital: 2,572.000 SIT
Ustanovitelj: Plevel Tomaž, Cerklje, Uli-

ca 4. oktobra 10, vstop 23. 10. 1990, vložek
2,570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16735

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01940 z dne
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5. 7. 1994 pri subjektu vpisa AGRO-
KOVINA, podjetje za trgovino, proizvod-
njo in storitve, Begunje, d.o.o., pod vložno
št. 1/01487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5410258
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačnik Matjaž, Begunje

na Gorenjskem 92b, vstop 3. 6. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16736

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01946 z
dne 5. 7. 1994 pri subjektu vpisa
AGROAVTO, trgovina na drobno in de-
belo, d.o.o., Kranj, pod vložno št.
1/00505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme in se-
deža, spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297460
Sedež: Kranj, Ljubljanska c. 30
Osnovni kapital: 17,487.000 SIT
Ustanovitelj: Grabec Gorazd, Kranj,

Smledniška 29, vstop 24. 10. 1989, vložek
17,487.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost se spremeni tako, da se odslej
glasi: trgovina na drobno in debelo z živil-
skimi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih
strok; posredovanje, zastopanje in komisij-
ski posli v prometu blaga in storitev; prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu; stori-
tve v cestnem prometu; posojanje avtomo-
bilov; fotokopiranje; svetovanje in pomoč
ter informacije v zvezi z vzdrževanjem in
servisiranjem prodanega blaga; gostinstvo;
gradbeništvo; računovodske storitve; me-
njalniški posli.

Rg-16738

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02103 z dne
6. 7. 1994 pri subjektu vpisa ALT, podjetje
za računalniški inženiring, pod vložno št.
1/04222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5704847
Firma: ALT, podjetje za računalniški

inženiring, d.o.o., Naklo
Skrajšana firma: ALT, d.o.o., Naklo
Osnovni kapital: 1,711.540 SIT
Ustanovitelj: Šlibar Aleš, Naklo, Tem-

niška 16, vstop 18. 12. 1992, vložek
1,711.540 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16741

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01852 z dne
8. 7. 1994 pri subjektu vpisa ALTOS, pod-
jetje za računalništvo, grafiko in poslov-
ne storitve, pod vložno št. 1/05099/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5801982
Firma: ALTOS, podjetje za računal-

ništvo, grafiko in poslovne storitve, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: ALTOS, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Uhan Janko, Kranj, Vreč-

kova ul. 11, vstop 23. 6. 1993, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-16743

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00748 z dne
8. 7. 1994 pri subjektu vpisa FLORY
COMMERCE, trgovsko podjetje, pod
vložno št. 1/04498/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala, spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5734177
Firma: FLORY COMMERCE, trgov-

sko podjetje, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: FLORY COMMER-

CE, Kranj d.o.o.
Osnovni kapital: 1,740.360 SIT
Ustanovitelj: Florjančič Matjaž, Kranj,

Golniška 12, vstop 25. 4. 1994, vložek
1,614.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Florjančič Marko, razrešen 25. 4.
1994, direktor Florjančič Matjaž, imeno-
van 25. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-16745

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01805 z dne
29. 6. 1994 pri subjektu vpisa BARAKUDA
COMMERCE, podjetje za trgovino in go-
stinstvo, pod vložno št. 1/04663/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5594235
Firma: BARAKUDA COMMERCE,

podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: BARAKUDA COM-
MERCE, d.o.o., Kranj

Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanovitelj: Lužar Robert, Ljubljana,

Gerbičeva 49, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,622.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lužar Robert, imenovan 6. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16747

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01622 z dne
23. 6. 1994 pri subjektu vpisa PROTENEX
SPORTING, podjetje za trgovino in sto-
ritve, pod vložno št. 1/05030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5802962
Firma: PROTENEX SPORTING, pod-

jetje za trgovino in storitve, d.o.o., Jezersko

Skrajšana firma: PROTENEX SPORT-
ING, d.o.o., Jezersko

Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Štefe Zvonko, Šenčur, Šte-

fetova 37, vstop 6. 7. 1993, vložek 1,505.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16748

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00364 z dne
11. 8. 1994 pri subjektu vpisa KALIMERO,
podjetje za trgovino in izdelavo tekstilne
konfekcije, pod vložno št. 1/04467/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v družbo z neomejeno odgovornostjo,
spremembo firme in sedeža s temile podat-
ki:

Firma: KALIMERO, KOČAR, ZA-
KRAJŠEK, podjetje za trgovino in izde-
lavo tekstilne konfekcije, d.n.o.

Skrajšana firma: KALIMERO, Kočar,
Zakrajšek, d.n.o.

Sedež: Škofja Loka, Zminec 52.

Rg-16750

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01079 z dne
10. 8. 1994 pod št. vložka 1/05318/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z neomejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5850487
Firma: GABERC IN GABERC, trgovi-

na in storitve, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: GABERC IN GA-

BERC, d.n.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržič, Trg Jelendol 7
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelja: Gaberc Marko in Gaberc

Ljilja, oba iz Tržiča, Jelendol 7, vstopila
28. 4. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Gaberc Ljilja, imenovana 28. 4. 1994,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost družbe je: trgovina na drob-
no in na debelo z živili, neživili in meša-
nim blagom iz vseh podskupin teh skupin,
vključno s trgovino v tranzitu; trgovina na
drobno z avtomobili, deli in opremo; trgo-
vina z neobdelanim lesom in lesnimi poliz-
delki za nadaljnjo obdelavo in gradbeniš-
tvo; trgovina z odpadnimi materiali in se-
kundarnimi surovinami; komercialni posli
v prometu blaga in storitev; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
gostinske storitve, kot so: bufeti, bari in
gostilne; turistične storitve, kot so agencij-
ski posli in biroji; prevoz blaga in oseb v
cestnem prometu; izposojanje vozil brez
voznika (rent-a-car); nega in vzdrževanje
motornih vozil, kot so: pranje in podmazo-
vanje ter zaščita avtomobilov; frizerske sto-
ritve; špedicijski in komisijski posli v pro-
metu blaga in transportu; organiziranje in
vodenje športnih in kulturnih prireditev ter
rekreacijskih aktivnosti in vzdrževanje ter
izposojanje objektov in rekvizitov za šport
in rekreacijo; menjalniški posli (menjava
vseh denarnih valut); zastavljalništvo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 2. IV. 1996 Stran 1039

(sprejemanje v zastavo za denar vseh vrst
predmetov in vrednostnih papirjev).

Rg-16753

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00547 z dne
22. 8. 1994 pri subjektu vpisa RIMAZ, tr-
govina in zastopništvo, pod vložno št.
1/03911/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5723361
Firma: RIMAZ, trgovina in zastops-

tvo, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: RIMAZ, d.o.o., Škofja

Loka
Osnovni kapital: 2,757.874 SIT
Ustanovitelj: Rupar Ivan, Poljane, Polja-

ne 96, vstop 1. 9. 1992, vložek 2,757.874
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16754

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00651 z dne
22. 8. 1994 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE,
pod vložno št. 1/04389/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matiča št.: 5719089
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ile-

nič Ljudmila, Jesenice, Ul. Staneta Bokala
13, razrešena kot v.d. ravnateljica 14. 3.
1994 in imenovana za ravnateljico, ki za-
stopa neomejeno, razen pri nakupu ter odtu-
jitvi nepremičnin potrebuje sklep ustanovi-
telja.

Rg-16755

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00544 z dne
22. 8. 1994 pri subjektu vpisa KAS, prevoz
in trgovina, pod vložno št. 1/03878/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5649579
Firma: KAS, prevoz in trgovina, d.o.o.,

Zalog
Skrajšana firma: KAS, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,925.000 SIT
Ustanovitelj: Šunkar Janez, Cerklje, Za-

log 88, vstop 20. 8. 1992, vložek 3,925.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z: prevoz potnikov
in blaga v mednarodnem prometu.

Rg-16756

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00604 z dne
22. 8. 1994 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA
pod vložno št. 1/04387/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5719054
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-

zavšček Emil, Mojstrana, Alojza Rabiča 20,

razrešen kot v.d. ravnatelja 14. 3. 1994 in
imenovan za ravnatelja, ki zastopa neome-
jeno, razen glede nakupa ter odtujitve ne-
premičnin, za kar je potreben predhoden
sklep ustanovitelja.

Rg-16757

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02472 z dne
6. 7. 1994 pri subjektu vpisa PETRA –
MAKS, podjetje za turizem, gostinstvo,
trgovino, pod vložno št. 1/04103/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge ter spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5684609
Firma: PETRA – MAKS, podjetje za

turizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Sedež: Bohinjsko jezero, Stara Fužina

108
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Rožič Petra, Bohinjsko Je-

zero, Stara Fužina 108, vstop 21. 4. 1992,
vložek 1,570.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rožič Uroš, Bohinjsko jezero, Rib-
čev laz 42, vstop 21. 4. 1992, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16758

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00329 z dne
22. 8. 1994 pri subjektu vpisa HARLEKIN
– trgovina in storitveno podjetje, pod vlož-
no št. 1/04758/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, us-
tanovitelja, osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, dejavnosti in preoblikovanje v koman-
ditno družbo s temile podatki:

Firma: VILJEM DVOJMOČ, transfor-
matorji, elektronska oprema in elektroin-
štalacije, k.d., Kranj

Skrajšana firma: VILJEM DVOJMOČ,
Kranj, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kranj, Žanova ul. 28
Ustanovitelja: Korenčan Boštjan, izstop

14. 3. 1994; Dvojmoč Viljem, vložek 5.240
SIT, odgovarja s svojim premoženjem in
Dolinšek Dvojmoč Sonja, vložek 4.000 SIT,
ne odgovarja; oba Kranj, Žanova ul. 28,
vstopila 14. 3. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korenčan Boštjan, razrešen 24. 3.
1994; direktor Dvojmoč Viljem, imenovan
14. 3. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi za: proizvodnja elek-
tričnih in elektronskih strojev, aparatov, na-
prav in opreme; servisiranje električnih in
elektronskih strojev, aparatov, naprav in
opreme; elektroinštalacijska dejavnost; tu-
ristične storitve.

Rg-16761

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01483 z dne
31. 8. 1994 pri subjektu vpisa FKM, ko-
mercialno posredništvo, pod vložno št.
1/05202/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, poslovnih
deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812534
Firma: FKM, komercialno posredniš-

tvo, d.o.o., Kranj
Ustanovitelja: Kristanc Marija, Kranj,

Predoslje 158, vstop 2. 11. 1992, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kristanc Franc, Kranj, Predoslje 158, vstop
25. 4. 1994, vložek 900.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za: poljedelstvo in
odkup kmetijskih pridelkov od kmetov.

Rg-16766

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00681 z dne
5. 9. 1994 pri subjektu vpisa ARC, podjetje
za svetovanje, zastopništvo in posredniš-
ko dejavnost, pod vložno št. 1/04066/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5704430
Firma: ARC, podjetje za svetovanje,

zastopništvo in posredniško dejavnost,
Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: ARC, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Kolman Mitja, Kranj, Opre-

šnikova 44, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16767

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 383/94 z dne
1. 9. 1994 pod št. vložka 1/2741/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Firma: Poni, d.o.o., Naklo, Jožeta Poli-
čarja 5, Naklo

Sedež odslej glasi: Kranjska cesta 5,
Naklo.

Rg-16768

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02615 z dne
6. 9. 1994 pod št. vložka 1/05336/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5857490
Firma: TISKARNA ČUK, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: TISKARNA ČUK,

d.o.o., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Sv. duh 26
Osnovni kapital: 3,474.000 SIT
Ustanovitelji: Čuk Jakob in Čuk Marga-

reta, vložila po 984.300 SIT ter Strmec Mar-
ko in Strmec Marija, vložila po 752.700
SIT, vsi Škofja Loka, Sv. duh 26, vstopili
10. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čuk Jakob, imenovan 10. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev; Strmec Marko,
imenovan 10. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe: trgovina na drobno in
debelo z živilskimi in neživilskimi proizvo-
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di; grafična dejavnost; prevoz potnikov in
blaga v domačem in mednarodnem cestnem
in železniškem prometu; razmnoževanje, iz-
delava fotografskih in drugih kopij in druge
storitve; storitve v blagovnem prometu, po-
sredovanje, zastopniško-agencijski posli ter
komisijski posli in konsignacija, koopera-
cijski posli ter oddajanje opreme v zakup
(leasing); ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve ter poslovne storitve (razen
odvetniških).

Rg-16769

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00451 z dne
12. 9. 1994 pri subjektu vpisa MATEN,
podjetje za svetovalno dejavnost in trgo-
vino, pod vložno št. 1/04651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5758203
Firma: MATEM, podjetje za svetoval-

no dejavnost in trgovino, d.o.o., Radovlji-
ca

Skrajšana firma: PST METAN, d.o.o.
Radovljica

Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelja: Lavrič Mateja, Bled, Se-

benje 86, vstop 28. 3. 1993, vložek 802.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poček Mar-
tin, Radovljica, Gradnikova 85, vstop 28. 3.
1993, vložek 802.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-16770

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00096 z dne
12. 9. 1994 pri subjektu vpisa K & K
INVESTMENT, INVESTICIJSKO BAN-
ČNIŠTVO, pod vložno št. 1/04071/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s temi-
le podatki:

Firma: K & K INVESTMENT, investi-
cijsko bančništvo, d.o.o., Žiri

Skrajšana firma: K & K INVEST-
MENT, d.o.o., Žiri

Sedež: Žiri, Dobračevska 49
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kopač Martin, razrešen 20. 1. 1994;
direktorica Kopač Miroslava, imenovana
20. 1. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16773

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00454 z dne
12. 9. 1994 pri subjektu vpisa DATURA,
podjetje za vrtnarstvo, cvetličarstvo in
urejanje prostora, pod vložno št.
1/04926/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5778204
Firma: DATURA, podjetje za vrtnars-

tvo, cvetličarstvo in urejanje prostora,
Radovljica, d.o.o.

Skrajšana firma: DATURA, Radovlji-
ca, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Anita, Lesce,

Blejska c. 12, vstop 1. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16775

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02645 z dne
15. 9. 1994 pod št. vložka 1/05342/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5858518
Firma: 3 F, trgovska družba, d.o.o.,

Golnik
Skrajšana firma: 3 F, d.o.o., Golnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Golnik, Golnik 170
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zbil Janez in Zbil Tatjana,

oba Golnik, Golnik 170, vstopila 7. 6. 1994,
vložila po 250.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Strmole Menčak Lidija, Ljublja-
na, Vojkova c. 85 in Hribar Majda, Notranje
Gorice, Podpeška c. 283, obe vstopili 7. 6.
1994, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zbil Janez, imenovan 7. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe obsega: trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; trgovina na debelo v tranzitu;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; zastopanje tu-
jih in domačih firm in konsignacije; prevozi
v cestnem prometu; dajanje v najem in za-
kup (leasing) vozil in rent-a-car; izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; tu-
ristični uradi in agencije.

Rg-16776

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02840 z dne
15. 9. 1994 pod št. vložka 1/05341/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5862426
Firma: SUS VOLONTAR, Pleskarsko-

fasaderske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SUS VOLONTAR,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta železarjev 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Volontar Bojan, Jesenice,

Potoki 9, vstop 16. 7. 1994, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hanžek Matjaž, Jesenice, C. Maršala Tita
45, vstop 16. 7. 1994, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bizjak Stani-
slav, Jesenice, Javorniški Rovt 30, vstop
16. 7. 1994, vložek 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volontar Bojan, imenovan 16. 7.
1994, zastopa družbo skupno z ostalimi čla-
ni uprave.

Dejavnost družbe obsega: izvajanje grad-
benih, pleskarskih in fasaderskih del; izde-
lava cementnih izdelkov; izvajanje vseh ko-
munalnih del; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; storitve čiščenja; prevozi v
cestnem prometu; trgovina na drobno in de-

belo; agencijski, posredniški, zastopniški in
špediterski posli, šiviljstvo; vzdrževanje in
čiščenje ter opremljanje stanovanj.

Rg-16777

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02839 z dne
15. 9. 1994 pod št. vložka 1/05340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5862418
Firma: LGS HROVAT, lesarsko-grad-

bene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LGS HROVAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta železarjev 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hrovat Henrik, Jesenice,

Javorniški Rovt 40, vstop 16. 7. 1994, vlo-
žek 915.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gašperlin Zdravko, Jesenice, Svetinova
8B, vstop 16. 7. 1994, vložek 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šemrl Milan,
Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 53A,
vstop 16. 7. 1994, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pogačar Franci,
Žirovnica, Breznica 5, vstop 16. 7. 1994,
vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Koder Renato, Blejska Dobrava, Blej-
ska Dobrava 20, vstop 16. 7. 1994, vložek
105.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrovat Henrik, imenovan 16. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: storitve s področja
mizarskih, tesarskih, kleparskih, pleskar-
skih, pečarskih del in vodovodnih ter elek-
tro instalacij; izvajanje adaptacij in rekon-
strukcij; proizvodnja kovinske in lesne ga-
lanterije; proizvodnja palet in lesne embala-
že; proizvodnja kovinskih in nekovinskih
izdelkov; proizvodnja in popravilo izdelkov
iz plastike in gume; tapetniške storitve in
polaganje talnih oblog; trgovina na drobno
in debelo z živilskimi in neživilskimi proiz-
vodi; agencijski, posredniški, zastopniški in
špediterski posli; prevozi v cestnem prome-
tu in opravljanje selitev; zbiranje in proda-
ja odpadnih surovin; svetovalni inženi-
ring.

Rg-16779

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02646 z dne
15. 9. 1994 pod št. vložka 1/05339/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5858526
Firma: UNIP, vzdrževalne storitve in

trgovina, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: UNIP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice, Gozdna pot 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Alt Branko, Jesenice,

Gozdna pot 1, vstop 9. 6. 1994, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ivanetič Dragomir, Jesenice, C. Maršala Ti-
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ta, 84, vstop 9. 6. 1994 vložek 585.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ferk Viljem, Je-
senice, Pot ilegalcev 9A, vstop 9. 6. 1994,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alt Branko, imenovan 9. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: storitve s področja
vodovodnih in elektroinštalacij, ključavni-
čarska, mizarska, pleskarska, kleparska,
pečarska in zidarska dela; zaključna grad-
bena in obrtniška dela v gradbeništvu;
montaža in demontaža kovinskih konstruk-
cij; trgovina z neživilskimi in živilskimi
proizvodi na veliko in malo; upravljanje s
stanovanjskimi in poslovnimi prostori; čiš-
čenje poslovnih prostorov; transportne sto-
ritve oseb in blaga doma in v tujini; notra-
nja in mednarodna špedicija; proizvodnja
izdelkov iz kovin, plastičnih mas in lesa;
storitve s področja filmske in video dejav-
nosti; zbiranje in prodaja odpadnih suro-
vin.

Rg-16780

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00595 z dne
15. 9. 1994 pri subjektu vpisa TOPORŠ,
orodja in naprave, pod vložno št.
1/03477/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629845
Firma: TOPORŠ, orodja in naprave,

d.o.o., Srednja Bela
Skrajšana firma: TOPORŠ, d.o.o., Sred-

nja Bela
Osnovni kapital: 1,626.000 SIT
Ustanovitelj: Toporš Marjan, Preddvor,

Sr. Bela 48A, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,626.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: gostinska dejav-
nost; proizvodnja in predelava tekstila in
tekstilnih proizvodov; predelava in prodaja
zlata, nakita in predmetov iz zlata; konsig-
nacija.

Rg-16782

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00572 z dne
15. 9. 1994 pri subjektu vpisa PS BLED,
d.o.o., pod vložno št. 1/00522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5299357
Firma: PS, proizvodno, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: PS, Bled, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanoviteljica: Primožič Marcela, Bled,

Koritenska 6A, vstop 4. 12. 1989, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16783

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00554 z dne
15. 9. 1994 pri subjektu vpisa ALPROM,

notranja in zunanja trgovina, pod vložno
št. 1/02505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5510465
Firma: ALPROM, notranja in zunanja

trgovina, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: ALPROM, d.o.o., Tr-

žič
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kurnik Aleš, Tržič, Kurni-

kova pot 3, vstop 23. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16784

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 360/94 z dne
15. 9. 1994 pod št. vložka 1/688/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanj, s temile
podatki:

Firma: ENGINEERING BIRO – Ra-
dovljica, d.o.o.

Sedež: Radovljica, Kranjska 2
Preneha pooblastilo za zastopanje do-

slej vpisanemu direktorju Ivu Žveglju. Do-
slej vpisani namestnik direktorja Darko
Bertoncelj zastopa neomejeno kot direk-
tor.

Rg-16786

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02866 z dne
19. 9. 1994 pri subjektu vpisa PAJIČ, go-
stinsko podjetje Radovljica, d.o.o., pod
vložno št. 1/05125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5788803
Firma: ORIGINAL, trgovsko in gostin-

sko podjetje Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: ORIGINAL Radovlji-

ca, d.o.o.

Rg-16788

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00779 dne
23. 9. 1994 pri subjektu vpisa SIMI
COMMERCE, Škofja Loka, d.o.o., pod
vložno št. 1/00667/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5316383
Firma: SIMI COMMERCE, proizvod-

nja, turizem, transport, d.o.o., Škofja Lo-
ka

Skrajšana firma: SIMI COMMERCE,
d.o.o., Škofja Loka

Osnovni kapital: 8,728.000 SIT
Ustanovitelja: Hafner Milan in Hafner

Silva, oba Škofja Loka, Hafnerjevo naselje
97, vstopila 18. 12. 1989, vložila po
4,364.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-16791

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01013 z dne
29. 9. 1994 pri subjektu vpisa JA – FA,
podjetje za izvoz, uvoz, zastopanje tujih

firm, gostinstvo-turizem in trgovino,
d.o.o., pod vložno št. 1/03573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5645069
Firma: JA – FA, d.o.o., podjetje za iz-

voz, uvoz, zastopanje tujih firm, gostins-
tvo-turizem in trgovino Kranj

Skrajšana firma: JA – FA, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Benedikova 2
Osnovni kapital: 1,811.000 SIT
Ustanovitelj: Ahmetaj Jahir, Kranj, Trg

Prešernove brigade 10, vstop 16. 12. 1991,
vložek 1,807.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16796

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/03046 z dne
29. 9. 1994 pod št. vložka 1/05353/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5856388
Firma: ZAVOD ZA JEZIKOVNO

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN
OTROK, BLED

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Bled, Kajuhova c. 11
Osnovni kapital: 35.000 SIT
Ustanoviteljica: Vukelj Breda, Bled, Ka-

juhova c. 11, vstop 15. 6. 1994, vložek
35.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vukelj Breda, imenovana 15. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: jezikovno izobra-
ževanje (pouk tujih jezikov) odraslih in
otrok.

Rg-16798

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02907 z dne
11. 10. 1994 pod št. vložka 1/05356/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5863015
Firma: KOVAČ KROPA, proizvodnja,

gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVAČ KROPA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kropa, Kropa 1A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Staroverski Metod, Ra-

dovljica, Cankarjeva 30, vstop 29. 7. 1994,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kržišnik Branko, Kamna Gorica,
Kamna Gorica 73, vstop 29. 7. 1994, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Staroverski Metod, imenovan 29. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: proizvodnja ko-
vinskih in nekovinskih izdelkov; proizvod-
nja lesne, kovinske in steklarske galanteri-
je; gostinske storitve nastanitve, gostinske
storitve prehrane in druge gostinske stori-
tve; prebiranje in kontrola ter pakiranje
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končnih izdelkov; izdelava lesne, karton-
ske in druge embalaže; izvajanje komunal-
nih storitev, vzdrževanje poti, zelenic, par-
kov, rekreacijskih površin in čiščenje pro-
storov, ter sanitarij; varovanje premože-
nja; prevozi vseh vrst blaga v cestnem
prometu; trgovina na debelo in drobno; ko-
misijski, agencijski posli; špedicijski po-
sli; skladiščenje blaga.

Rg-16799

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02958 z dne
17. 10. 1994 pri subjektu vpisa BAK, fi-
nančne, tehnične in poslovne storitve, pod
vložno št. 1/04799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge, spremembo
družbenikov, spremembo dejavnosti in ose-
be, pooblaščene za zastopanje. s temile po-
datki:

Matična št.: 5840520
Firma: TEPINA-BENET, Trgovina z

ortopedskimi pripomočki, d.o.o., Jeseni-
ce

Skrajšana firma: TEPINA-BENET, Tr-
govina, d.o.o., Jesenice

Sedež: Jesenice, Titova 112
Osnovni kapital: 1,688.146 SIT
Ustanoviteljica: Bernik Alma, izstop

13. 6. 1994; Tepina Marjeta, Blejska Do-
brava, Blejska Dobrava, št. 24, vstop 13. 6.
1994, vložek 1,688.146 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bernik Alma, razrešena 13. 6.
1994; direktorica Tepina Marjeta, imenova-
na 13. 6. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost se dopolni z: prevoz potni-
kov in blaga ter ostale storitve v cestnem
prometu; izdelava in popravilo tekstilnih
predmetov, raznovrstnih proizvodov kot je
izdelava in popravilo ortopedskih pripo-
močkov.

Rg-16800

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00836 z dne
17. 10. 1994 pri subjektu vpisa DILCA,
podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.,
Kranj, pod vložno št. 1/04145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5693136
Osnovni kapital: 1,597.000 SIT
Ustanovitelja: Omejec Miran in Omejec

Igor, oba Kranj, Ul. Gorenjskega odreda 18,
vstopila 26. 11. 1992, vložila po 798.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16801

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02991 z dne
19. 10. 1994 pri subjektu vpisa TELEFON,
montažno, servisno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Kranj, pod vložno št. 1/00601/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, spremembo dejavnosti, spre-

membo ustanoviteljev ter spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5308747
Firma: EMD, elektromehanični distri-

bucijski sistemi, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: EMD, d.o.o., Kranj
Ustanovitelji: Kne Tomaž, Kranj, Opre-

šnikova 88, vstop 5. 12. 1989, vložek
2,234.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kne Jana, izstop 13. 9. 1994; Nipon-Com-
net, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, vstop
13. 9. 1994, vložek 558.600 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čup-
kovič Skender Miran, imenovan 13. 9. 1994,
Kočevje, Turjaško naselje 10, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1994:
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev
in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 313 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 322 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje; 3230 Proi-
zvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
335 Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 5164 Tr-

govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
642 Telekomunikacije; 6420 Telekomuni-
kacije; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
721 Svetovanje o računalniški strojni opre-
mi; 7210 Svetovanje o računalniški strojni
opremi; 722 Svetovanje in oskrba s pro-
gramsko opremo; 7220 Svetovanje in oskr-
ba s programsko opremo; 723 Obdelava
podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane z bazami podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane z bazami po-
datkov; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niške opreme; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter
računalniške opreme; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno svetova-
nje; raziskovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-16804

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/03089 z dne
2. 11. 1994 pri subjektu vpisa BEHEEM,
trgovina in storitve, d.o.o., Kranj, pod
vložno št. 1/05277/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, spre-
membo oseb, pooblaščenih za zastopanje,
uskladitev dejavnosti družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5726751
Sedež: Kranj, Janka Puclja 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Miklavčič Nataša, razrešena 7. 10.
1994; direktorica Stopar Silvana, imenova-
na 7. 10. 1994, Kranj, Janka Puclja, zastopa
družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 2. 11. 1994: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 6022 Taksi; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem.

Rg-16805

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01455 z dne
27. 10. 1994 pri subjektu vpisa A – DENT
STUDIO, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
pod vložno št. 1/02394/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5842778
Dejavnost družbe se spremeni tako, da

odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z
živili; trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi proizvodi; posredovanje in zasto-
panje v prometu blaga in storitev; proizvod-
nja protetičnih sredstev in pribora; proizvod-
nja plastičnih mas; predelava kemičnih iz-
delkov; proizvodnja litih, kovanih in
stiskanih izdelkov iz kovine; proizvodnja in
predelava tehnične keramike in porcelana;
zobotehnična dejavnost.

Rg-16806

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00914 z dne
27. 10. 1994 pod št. vložka 1/05360/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z neomejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5844118
Firma: INŽENIRING RAKOVEC in

ostali, Spodnje Duplje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Duplje, Spodnje Duplje 28
Ustanovitelja: Rakovec Franc in Rako-

vec Tatjana, oba Duplje, Spodnje Duplje
28, vstopila 5. 5. 1994, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rakovec Franc, imenovan 5. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Rakovec Tat-
jana, imenovana 5. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost družbe obsega: proizvodnja
strojev in naprav; proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; proizvodnja žganja iz sadja;
poljedelstvo; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; gostin-
ske storitve nastanitve, prehrane in druge
gostinske storitve; izdelava strojne tehnične
dokumentacije; storitve na področju telesne
kulture, športa in rekreacije.

Rg-16807

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00342 z dne
13. 10. 1994 pri subjektu vpisa GRA-
MATEX, izvoz-uvoz in trgovina, pod vlož-
no št. 1/04833/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah, povišanje osnovnega kapi-
tala in spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5763622
Firma: GRAMATEX, d.o.o. izvoz-uvoz

in trgovina, Begunje na Gorenjskem
Skrajšana firma: GRAMATEX, d.o.o.,

Begunje na Gorenjskem
Sedež: Begunje na Gorenjskem, Zgoša

20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ovsenik Maja, Begunje na

Gorenjskem, Zgoša 20, vstop 3. 3. 1993,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Scotta Graziano, Vittorio Veneto
(TV)Ul. S.Tiziano 110, vstop 3. 3. 1993,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Scotta
Graziano, razrešen kot direktor 31. 3. 1994
in imenovan za prokurista; direktorica Ov-
senik Maja, imenovana 31. 3. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-16808

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01736 z dne
10. 11. 1994 pri subjektu vpisa MOJCA,
gostinsko in trgovsko podjetje Podnart,
d.o.o., pod vložno št. 1/01569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5430518
Firma: MOJCA, gostinsko in trgovsko

podjetje Podnart, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,618.500 SIT
Ustanovitelj: Zadnikar Vinko, Podnart,

Podnart 42a, vstop 24. 8. 1990, vložek
1,618.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z: videote-
ka – izposojanje videotehnike, filmov in vi-
deo opreme, presnemavanje video filmov in
posredovanje v zvezi z videotehniko; taksi
in rent-a-car storitve; prevoz potnikov in
blaga ter druge storitve v cestnem prometu;
storitve v zvezi z rekreacijo – fitnes centri,
savna, posojanje in najemanje športnih rek-
vizitov, servisiranje in vzdrževanje teh rek-
vizitov; računovodsko-knjigovodske in dru-
ge poslovne storitve; posredovanje in zasto-
panje v prometu blaga in storitev; storitve
mednarodnega prevoza potnikov in blaga v
cestnem prometu; opravljanje turističnih po-
slov s tujino, in sicer nudenje gostinskih
storitev tujim osebam, turistično-agencijske
storitve in organiziranje turističnih potovanj
in izletov; uvoz in izvoz videotehnike in
video opreme, videokaset in filmov ter po-
sredovanje v prometu blaga in storitev na
področju videotehnologije.

Rg-16810

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00653 z dne
8. 11. 1994 pri subjektu vpisa AJK, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
pod vložno št. 1/03961/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5822904
Firma: AJK, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: AJK, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,721.400 SIT
Ustanovitelj: Korošec Janez, Kranj, C.

Kokrškega odreda 42, vstop 31. 8. 1992,
vložek 1,721.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16812

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00647 z dne
8. 11. 1994 pri subjektu vpisa RESA STIL,
podjetje za cvetličarsko dejavnost, pod
vložno št. 1/04189/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5696143
Firma: RESA STIL, podjetje za cvetli-

čarsko dejavnost, d.o.o., Naklo
Skrajšana firma: RESA STIL, d.o.o.,

Naklo
Sedež: Naklo, Stara cesta 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šemrov Danijela, vstop

16. 10. 1992 in Šemrov Ivan, vstop 30. 9.
1993, oba Naklo, Stara cesta 37, vložila po
750.000, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16813

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/02968 z dne
14. 11. 1994 pod št. vložka 1/05361/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5867355
Firma: RTC POSAVEC, rekreacijsko

turistični center Posavec, Podnart, d.o.o.
Skrajšana firma: RTC POSAVEC, Pod-

nart, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podnart, Podnart 25a
Osnovni kapital: 1,614.300 SIT
Ustanovitelja: Jovanovič Štefanija, vlo-

žek 791.007 SIT in Jovanovič Slobodan,
vložek 823.293 SIT, oba Ljubljana, Topniš-
ka 19, vstopila 29. 8. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jovanovič Štefanija, imenovana
29. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1994: 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov (bari); 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 511 Posredništvo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo.
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Rg-20810

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09258 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PAŠKO, trgovina, posred-
ništvo, storitve, d.o.o., Ljubljana-Polje,
Novo Polje, C. X/73, Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/23341/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo zastop-
nikov in osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5768306
Osnovni kapital: 1,501.600 SIT
Ustanovitelj: Čibarič Paško, Zagreb, Juž-

na 14A, vstop 23. 3. 1993, vložek 1,501.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Čibarič Paško, razrešen 10. 5. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Vražič Jože, ime-
novan 10. 5. 1994, Ljubljana-Polje, Ljublja-
na-Polje, Cesta X/73, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-21404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09855 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TAVČAR TRADE, d.o.o.,
trženje, trgovina in gostinstvo, Loka pri
Mengšu, Trzinska 9, Loka pri Mengšu,
pod vložno št. 1/18959/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5683483
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Metod, Loka pri

Mengšu, Trzinska 9, vstop 7. 4. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi de-
javnostmi: trženje in organizacijske, teh-
nično-tehnološke, ekonomske ter druge
storitve; trgovina na debelo in drobno z
živili in neživili; konzumna dejavnost; po-
sredovanje pri prodaji umetnin in starin;
izvoz in uvoz živil in neživil; posredova-
nje pri domačem in zunanjetrgovinskem
prometu blaga in storitev; ekonomska pro-
paganda in promocija; gostinske storitve,
kot so bifeji, klub, gostilna, zidarstvo, za-
ključna gradbena dela; turistična dejavnost;
storitve v vrtnarstvu in cvetličarstvu; izde-
lava cementnih izdelkov; mednarodna špe-
dicija; predelava lesa – žagarstvo; storitve
v gradbeništvu: splošna gradbena dela, vi-
soka in nizka gradnja, inženiring in nad-
zor; knjigovodske storitve.

Rg-21406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10013 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TERLEP, Kovinsko prede-
lovalno podjetje, d.o.o., Milana Majcna
9, Ljubljana, pod vložno št. 1/07025/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5375037
Osnovni kapital: 4,778.000 SIT
Ustanovitelj: Terlep Matija, Ljubljana,

Matjanova pot 21, vstop 10. 5. 1990, vložek
4,778.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1995: 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proiz-
vodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2862 Proiz-
vodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 4521 Splošna
gradbena dela; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije.

Rg-21409

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10178 z dne 24. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa NOVEL, d.o.o., trgovina in inženi-
ring, Igriška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/10235/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5447178
Firma: NOVEL, trgovina in inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Viška 25
Sedež: Ljubljana, Viška 25
Osnovni kapital: 2,123.868 SIT
Ustanovitelj: Đurić Ljubomir, izstop 20.

4. 1994; Bojović Blagoje, Ljubljana, Pot na
Mah 5, vstop 20. 4. 1994, vložek 2,123.868
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bojović Blagoje, imenovan 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proiz-
vodnja računalnikov in druge opreme za ob-
delavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
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obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi in revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejav-
nost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-21411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10457 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa IMAG, podjetje za gradbe-
no informacijske, organizacijske in trgov-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana, Rožna do-
lina c. I/24, Ljubljana, pod vložno št.
1/02674/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, spremembo ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5301904
Firma: IMAG, d.o.o., Proizvodnja, sto-

ritve in trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: IMAG, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,982.000 SIT
Ustanovitelji: Malis Tegodrag, izstop

30. 5. 1994 Deisinger Jurij, vstop 9. 10.
1989 in Deisinger Veronika, vstop 30. 5.
1994, oba Ljubljana, Rožna dolina c. I/24,
vložila po 991.000 SIT, odgovornost ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Malis Tegodrag, razrešen 30. 5.
1994.

Dejavnosti družbe so: ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; trgovina
na debelo v tranzitu; gradbeništvo – visoke
gradnje; gradbeno urejanje naselij in pro-
stora; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; trgovina z vozili in plovili; gostins-
tvo in turizem; marketing; proizvodnja ek-
sterierne opreme; proizvodnja betonskih ka-
minov; proizvodnja športnih artiklov; odkup
in prodaja gozdnih sadežev; reciklaža indu-
strijskih odpadkov in plemenitih kovin; de-
vizno menjalni posli; vgrajevanje betonskih,
kovinskih, kombiniranih elementov ter ele-
mentov iz surovega in obdelovalnega kam-
na za sobne kamine in peči; zastopanje tujih
firm; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; finančni inženiring, pro-
metno-agencijski posli in turistični posli s
tujino; izvoz in uvoz blaga vseh trgovskih
strok; uvoz in izvoz vseh vrst storitev; trgo-
vina na drobno z neživilskimi proizvodi;
prodaja po pošti; razredčevanje in embali-
ranje proizvodov gradbene kemije; vgraje-
vanje betonskih, kovinskih, kombiniranih
elementov ter elementov iz surovega in ob-
delanega kamna za sobne kamine in peči.

Rg-21412

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11734 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa REMAS, izvoz-uvoz, fi-
nančne in borzne storitve, d.o.o., Vurni-
kova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/22344/00 vpisalo v sodni rgister tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, deležev in dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5748704
Firma: REMAS, izvoz-uvoz, finančne

in borzne storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,808.817 SIT
Ustanovitelja: Rednak Marijan, vložek

1,758.817 SIT in Rednak Suzana, vložek
50.000 SIT, oba Ljubljana, Vurnikova 3,
vstopila 31. 1. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.
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Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi; kozmetika, pedikura, nega; pro-
daja kozmetike; negovalna prodaja; izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; po-
sredovanje in zastopanje v zunanjetrgovin-
skem prometu blaga in storitev; storitve razi-
skovanja ter dajanja in uporabe informacij in
znanja v gospodarstvu doma in v tujini; fi-
nančno inženirstvo doma in v tujini.

Dejavnost družbe sedaj glasi: kozmetika,
pedikura, nega; prodaja kozmetike; negoval-
na prodaja; izvoz in uvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov; posredovanje in zastopanje
v zunanjetrgovinskem prometu blaga in sto-
ritev; storitve raziskovanja ter dajanja in upo-
rabe informacij in znanja v gospodarstvu do-
ma in v tujini; finančno inženirstvo doma in
v tujini; trgovsko zastopanje; posredovanje v
prometu blaga in storitev; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi in živilskimi proizvodi; opravljanje
komisijskih poslov; storitve reklame in eko-
nomske propagande; storitve avtomatske ob-
delave podatkov; storitve faktoringa; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; knjigovodske storitve; gospodarsko sve-
tovanje; finančne storitve; borzne storitve;
menjalniški posli.

Rg-21413

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11767 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa M DESIGN, raziskovalno
razvojne storitve, d.o.o., Logatec, Tržaš-
ka 71, sedež: Tržaška 71, Logatec, pod
vložno št. 1/16693/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
skrajšane firme, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5604800
Firma: M DESIGN, raziskovalne raz-

vojne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M DESIGN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Meze Tomaž in Meze Mi-

haela, izstopila 31. 5. 1994; Rudolf Alojz,
Rakek, Ivanje selo 39, vstop 31. 5. 1994,
vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jurca Robert, Logatec, Tržaška 73,
vstop 31. 5. 1994, vložek 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Meze Tomaž, razrešen 31. 5. 1994; di-
rektor Rudolf Alojz, imenovan 31. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Jur-
ca Robert, imenovan 31. 5. 1994; direktori-
ca Meze Mihaela, razrešena 31. 5. 1994.

Rg-21414

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11775 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MASSMEDIO, oblikovanje
in vodenje tržnih komunikacij, d.o.o.,
Kneza Koclja 57, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21252/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5715598
Firma: MASSMEDIO, oblikovanje in

vodenje tržnih komunikacij, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanoviteljica: Sterle Irma, Ljubljana-

Šentvid, Ulica Ivanke Kožuh 14, vstop
10. 11. 1992, vložek 1,575.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-21415

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11903 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GOLTES SNOWBOARD-
ING, d.o.o., Keršičeva cesta 5a, Trbovlje,
sedež: Keršičeva 5a, Trbovlje, pod vložno
št. 1/06157/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5362989
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelj: Goltes Janez, Trbovlje,

Keršičeva cesta 5a, vstop 26. 12. 1989, vlo-
žek 1,543.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21419

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11946 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INVOP, inženirsko vode-
nje projektov, Ljubljana, d.o.o., Trebinj-
ska 9, Ljubljana, pod vložno št. 1/03887/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, deležev in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5316111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gradišar Franc, Trzin,

Mengeška 5c, vstop 22. 11. 1989, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zima Anton, Ljubljana, Slovenčeva 131,
vstop 22. 11. 1989, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Regina-Jeraj
Ana, Ljubljana, Ulica Vili Kokovšek 41,
vstop 7. 6. 1994, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gradišar Franc, razrešen 8. 6. 1994
in imenovan za prokurista.

Rg-21420

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12739 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VALTEX & CO., d.o.o., tr-
govina, zastopstva in inženiring, Guncelj-
ska c. 24, Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/21931/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5798906
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelja: Zaletel Tomaž, Ljubljana-

Šentvid, Gunceljska cesta 24, vstop 15. 11.
1993, vložek 753.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kumar Niko, Ljubljana-Šentvid,
Stranska pot 20, vstop 15. 11. 1993, vložek
753.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21421

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12770 z dne 29. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26475/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča komanditno družbo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5859832
Firma: VAT, Fiškuš, podjetje za vzdr-

ževanje, adaptacijo in trgovino, k.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: VAT, Fiškuš, k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Hranilniška 7a
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Fiškuš Željko, Ljubljana,

Bavdkova 1, vstop 30. 5. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Fiškuš Fadila, Ljubljana,
Bavdkova 1, vstop 30. 5. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Fiškuš Željko, imenovan 30. 5.
1994.

Dejavnost družbe je: čiščenje in vzdrže-
vanje stanovanjskih in poslovnih prostorov;
adaptacijska in gradbena dela; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; prevozništvo; servisne stori-
tve.

Rg-21422

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12788 z dne 16. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ARSCOM, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Jamnikarjeva
1, sedež: Jamnikarjeva 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20537/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5688736
Firma: ARSCOM, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sarić Mirsad, Sarajevo,

Đemala Bjedića 38, vstop 22. 10. 1992, vlo-
žek 1,320.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sarić Zdenka, Umag, Žrtava fašizma
26, vstop 22. 10. 1992, vložek 180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidmar Bojan, imenovan 16. 6. 1994,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 112, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Sarić Mirsad,
razrešen 16. 6. 1994 in imenovan za zastop-
nika, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21424

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12815 z dne 16. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ŠOBA IN ŠOBA, d.o.o.,
Svetovalno podjetje Ljubljana, Malnar-
jeva 46, Ljubljana, pod vložno št.
1/16525/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5603986
Sedež: Ljubljana, Dražgoška 4
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Šoba Milena-Katarina,

Ljubljana, Dražgoška ulica 4, vstop 25. 3.
1992, vložek 1,505.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21426

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12831 z dne 16. 8. 1995 pri
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subjektu vpisa GREBENC, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Preserje, Pod-
peč 26, sedež: Podpeč 26, Preserje, pod
vložno št. 1/09412/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5776503
Firma: GREBENC, trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o., Podpeč
Skrajšana firma: GREBENC, d.o.o.,

Podpeč
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelji: Grebenc Alojzija, Gre-

benc Marjan in Grebenc Matej, vsi Preser-
je, Podpeč 26, vstopili 26. 10. 1990, vložili
po 550.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-21428

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13557 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ARCAS, podjetje za eko-
nomske in trgovske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana-Moste, Pokopališka 1, sedež: Poko-
pališka 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/14760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo deležev, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5571057
Firma: ARCAS-KOŠEC IN DRUGI,

ekonomske in trgovske storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ARCAS-KOŠEC IN
DRUGI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Košec Peter in Košec

Frančiška, oba Ljubljana, Pokopališka 1,
vstopila 2. 12. 1991, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-21429

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14069 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ROOF-CO, Trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje in inženi-
ring, d.o.o., Radomlje, Hudo n. h., Ra-
domlje, pod vložno št. 1/24384/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5864496
Firma: IZOLACIJA – KERN, trgov-

sko, storitveno in proizvodno podjetje in
inženiring, d.o.o., Radomlje

Skrajšana firma: IZOLACIJA – KERN,
d.o.o., Radomlje

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kern Matej in Kern Jana,

oba Radomlje, Dobajeva ulica 5, Duplica,
vstopila 5. 7. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proi-
zvodnja spodnjega perila; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121

Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-21430

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14145 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa UPIMO TRADE, Finančni
inženiring, Ljubljana, d.o.o., Šubičeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24835/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5825555
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Todorović Dragan, Ljub-

ljana, Celjska ulica 25, vstop 24. 6. 1993,
vložek 1,433.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Marn Martin, Ljubljana, Drenikov
vrh 1, vstop 24. 6. 1993, vložek 33.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skušek Cveta,
Ljubljana, Mala čolnarska 8, vstop 24. 6.
1993, vložek 33.400 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnosti podjetja se spremenijo in se-
daj glasijo: finančni inženiring; menjalniški
posli; zastavljalnica; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di vseh trgovskih strok; trgovina na debelo
in drobno z mešanim blagom; trgovina z
vozili, deli in priborom na debelo in drob-
no; komisijske, agencijske, zastopniške,
konsignacijske in posredniške storitve v pro-
metu blaga in storitev doma in v tujini; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; gostinstvo; finanč-
no, davčno in komercialno svetovanje; lea-
sing posli; borzno posredništvo.

Rg-21433

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15966 z dne 14. 8. 1995 pri
subjektu vpisa DAPO, Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Marincljeva 17, sedež: Marincljeva
17, Ljubljana, pod vložno št. 1/08360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5425026
Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1995: 112

Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 291 Proizvodnja
strojev za proizvajanje in izkoriščanje me-
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hanske energije, razen motorjev za letala;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in goz-
darskih strojev; 294 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 297 Proizvodnja gos-
podinjskih aparatov in naprav; 312 Proiz-
vodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravilo izdelkov široke pora-
be; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

Rg-21434

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17529 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa YERRO, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Komanova 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17964/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, sedeža in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5854628
Sedež: Ljubljana, Komanova 23
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Jerin Robert, Ljubljana,

Novosadska ulica 6, vstop 13. 7. 1994, vlo-
žek 1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,

deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo s žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina

na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, brvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 De-
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javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-21435

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17696 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ASTROTEL, BOHINC IN
STARE, telekomunikacije in gradnja
omrežja, d.n.o., Zvonarska 1, Ljubljana,
sedež: Zvonarska 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24851/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817447
Firma: ASTROTEL, BOHINC IN

STARE, Telekomunikacije in proizvod-
nja, d.n.o., Zvonarska 1, Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 271 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 272
Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna pre-
delava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 274 Proizvodnja
plemenitih in neželeznih kovin; 275 Livars-
tvo; 285 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; splošna mehanična dela; 286 Proiz-
vodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 297 Pro-
izvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
311 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 313 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proiz-
vodnja druge električne opreme; 321 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na

drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 642 Telekomunikacije; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000
Storitve javne higiene; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-21436

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17894 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa UPIMO TRADE, Finančni
inženiring, Ljubljana, d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24835/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5825555
Firma: UPIMO GROUP, Menjalnice,

upravljanje, financiranje in kapitalske
naložbe, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: UPIMO GROUP,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelji: Tomac Bernarda, Ljublja-

na, Slovenčeva 145, vstop 24. 11. 1994,
vložek 10.000 000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Todorović Dragan, Ljubljana, Celj-
ska ulica 25, vstop 24. 6. 1993, vložek
40,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Marn Martin in Skušek Cveta, izstopila
24. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1995: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev

in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
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Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agancij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa.

Rg-21437

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18867 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EUROPLAN, d.o.o., pod-
jetje za projektiranje, planiranje in eko-
nomiko v gradbeništvu, sedež: Cankarje-
va 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/02972/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5302790
Firma: EUROPLAN, d.o.o., podjetje za

projektiranje, planiranje in ekonomiko v
gospodarstvu, Ljubljana, Dunajska 429

Sedež: Ljubljana, Dunajska 429
Ustanovitelji: Mittag Martin, Maria Rain,

Avstrija, Sipper Strasse 33, vstop 8. 11.
1989, vložek 1,156.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vilhar Matej, Ljubljana, Za-
laznikova 7, vstop 8. 11. 1989, vložek
247.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rihar Jurij, Ljubljana, Rožičeva ulica 11,
vstop 10. 11. 1993, vložek 247.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-

lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-21439

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00885 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa HIDA TRADE FINANCE,
družba za zastopanje in trgovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Koželjeva 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5393078
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mlakar Marko, razrešen 25. 11. 1994;
direktor Mlakar Vojko, imenovan 25. 11.
1994, Ljubljana, Celovška cesta 126, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-

belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Rg-21441

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02297 z dne 22. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5899290
Firma: PIT, podjetje za storitve, po-

sredovanje in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na

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

govornostjo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 2. IV. 1996 Stran 1051

Sedež: Ljubljana, Celovška 106
Osnovni kapital: 1,618.811,10 SIT
Ustanovitelja: Sabol Sandi, Ljubljana,

Celovška 106, vstop 14. 4. 1995, vložek
1,074.405,55 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Berčan Sabol Matejka, Ljubljana, Ob
potoku 3, vstop 14. 4. 1995, vložek
544.405,55 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sabol Sandi, imenovan 14. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2233 Razmnoževanje računalniš-
kih zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 9271
Prirejanje iger na srečo.

Rg-21442

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02592 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa HIT PRELESS, trgovina in
proizvodnja notranje opreme, d.o.o.,
Medvode, Žlebe 1, sedež: Žlebe 1, Medvo-
de, pod vložno št. 1/14587/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev, zastopnikov in spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543851
Ustanovitelj: Pregrad Bernardka, izstop

10. 5. 1995; Pregrad Roman, Medvode, Žle-
be 1, vstop 10. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pregrad Bernardka, razrešena 10.
5. 1995; direktor Pregrad Roman, imenovan
10. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 211 Proi-
zvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 251 Proizvodnja izdelkov iz gu-
me; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-

delkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 2521 Proizvodonja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla ferozlitin po standardih
ECSC; 272 Proizvodnja cevi; 2721 Proiz-
vodnja litoželeznih cevi; 273 Druga primar-
na predelava železa, jekla, proizvodnja fe-
rozlitin zunaj standardov ECSC; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 274 Proizvodnja pleme-
nitih in neželeznih kovin; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in ko-
sitra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proi-
zvodnja drugih neželeznih kovin; 275 Li-
varstvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 281 Proizvodnja gradbe-
nih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proiz-
vodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proi-
zvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 291 Proizvodnja strojev za
proizvajanje in izkoriščanje mehanske ener-
gije, razen motorjev za letala in motorna
vozila; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 2921 Proiz-
vodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Proiz-
vodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-

nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2960 Proizvodnja orožja in streli-
va; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov
in naprav; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
361 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 362 Kovanje kovancev,
proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
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podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
dekov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drgimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-

vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge

pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Pozve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-21443

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02819 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTERPLAY, podjetje za
zabavno elektroniko, trgovino in storitve,
d.o.o., Medvode, sedež: Čelesnikova 12,
Medvode, pod vložno št. 1/11315/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5516811
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 454

Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 731 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-21447

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03683 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa B & Z inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17714/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834023
Dejavnost, vpisana dne 11. 8. 1995: 501

Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 505 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravilo izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 714 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-

mi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 726
Druge računalniške dejavnosti; 744 Eko-
nomska propaganda; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 926 Šport-
na dejavnost; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-21448

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04119 z dne 10. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26634/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911494
Firma: VILA PRISTAN, zdravstveni

center, d.o.o.
Skrajšana firma: VILA PRISTAN,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Einspielerjeva 21
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Lebar Anton, Ljubljana,

Palmejeva ulica 18, vstop 25. 7. 1995, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čelhar Stane, Lucija, Kosovelova uli-
ca 32, vstop 25. 7. 1995, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Batič Bošt-
jan, Ljubljana, Dunajska 351, vstop 25. 7.
1995, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Koršič Igor, Ljubljana, Voj-
kova ulica 48, vstop 25. 7. 1995, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Čelhar Stane, imenovan 25. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ba-
tič Boštjan, imenovan 25. 7. 1995, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Lebar Anton, imenovan 25.
7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih

koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva; gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
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drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8511 Bolnišnična zdravstvena de-
javnost; 8512 Izvenbolnišnična dejavnost;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-21449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04156 z dne 21. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26639/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5912695
Firma: AUTO LEASING, storitve, in-

ženiring, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AUTO LEASING,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c. V/16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tavčar Miha in Tavčar Ve-

ra, oba vložila po 500.000 SIT; Buchegger
Dimitrij in Tavčar Aleš, oba vložila po
250.000 SIT, vsi Ljubljana, Rožna dolina c.
V/16, vstopili 17. 8. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Tavčar Miha, imenovan 17. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Tavčar Vera, imenovana 17. 8. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Buc-
hegger Dimitrij, imenovan 17. 8. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Tav-
čar Aleš, imenovan 17. 8. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 221 Založništvo; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 745
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje.

Rg-21451

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04250 z dne 28. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26656/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5912946
Firma: AMBICO, d.o.o., izvoz-uvoz,

mednarodna trgovina, Cesta talcev 18,
Medvode

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

govornostjo
Sedež: Medvode, Cesta talcev 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kajzer Mateja, Ljublja-

na-Šentvid, Tacenska cesta 106, vstop 28.
8. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kajzer Mateja, imenovana 28. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 511
Posredništvo; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti; davčno svetovanje, razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-21452

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04271 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AMC ALFA METAL-
CRAFT, trgovina z metalno posodo,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 206, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13217/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo datuma
pooblastila poslovodje s temile podatki:
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Matična št.: 5517524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strejček Damir, razrešen 27. 6. 1995;
direktor Bertole Valter, imenovan 27. 6.
1995, Trst, Via dell Eremo 12, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-21629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02859 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MEDICONSULT, podjetje
za komercialne, servisne in posredniške
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kve-
drova 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/11854/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5524326
Osnovni kapital: 1,925.000 SIT
Ustanovitelja: Gogala Franc, Šentjur,

Male Dole 7 pri Šentjurju, vstop 4. 12. 1990,
vložek 962.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gogala Marija, Ljubljana, Kvedrova
10, vstop 4. 12. 1990, vložek 962.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21630

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02870 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DOSA, trgovina, grafična
dejavnost, frizerstvo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Čemažarjeva 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18348/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5687110
Firma: DOSA – DORNIK in ostali, tr-

govina, grafična dejavnost, frizerstvo,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DOSA, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Dornik Bojan in Dornik
Simona, oba Ljubljana, Čemažarjeva 2,
vstopila 7. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-21634

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02916 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ALCA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 132, Ljubljana, pod vložno št.
1/21698/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev aktov z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5743036
Dejavnost družbe se spremeni tako, da

se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; me-
njalniški posli; komisijske, posredniške in
agencijske storitve; storitve reklame in eko-
nomske propagande; gostinstvo; turistične
usluge, organizacije in posredovanje v or-
ganizaciji potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih aranžmajev v domovini in
tujini; finančni inženiring; zakup, podzakup
in leasing nepremičnin, strojne opreme ter
drugih osnovnih sredstev; opravljanje raču-
novodskih storitev; posredovanje v prometu

blaga in storitev; zastopanje v prometu bla-
ga in storitev; zastopanje tujih firm; prodaja
tujega blaga s konsignacijskega skladišča;
prodaja po pošti; leasing osebnih avtomobi-
lov in drugih prevoznih sredstev vseh vrst;
rent-a-car; posredovanje pri prometu nepre-
mičnin; prodaja “od vrat do vrat”; prodaja
na sejmih; opravljanje računalniških stori-
tev; računalniško svetovanje; inštalacija in
povezovanje računalniških mrež med raz-
ličnimi sitemi.

Rg-21635

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03139 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DIALOG, intelektualne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratovže-
va ploščad 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/12321/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo priimka ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5489806
Firma: DIALOG, šola za tuje jezike,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,899.100 SIT
Ustanoviteljici: Pleško Miriam, Ljublja-

na, Bratovževa ploščad 15, vstop 15. 4.
1991, vložek 968.541 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hergouth Mojca Marija, Ljub-
ljana, Jeranova 1c, vstop 26. 7. 1991, vlo-
žek 930.559 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hergouth Mojca Marija, imenova-
na 12. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1995: 5540
Točenje pijač in napitkov; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol.

Rg-21636

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03423 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INGSTOR, ingeniring sto-
ritev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
264, Ljubljana, pod vložno št. 1/03184/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5311411
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kranjčevič Mirjana,

Ljubljana, Molniške čete 11, vstop 24. 11.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjčevič Ivica, imenovan 17. 10.
1994, Ljubljana, Molniške čete 11, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-21637

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04475 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa COMPAT, zastopanje, tr-

govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 58, sedež: Slovenska 58, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20930/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5716993
Osnovni kapital: 1,501.520 SIT
Ustanovitelja: Petrič Tomaž, Šmarje

SAP, Aškerčeva 34, vstop 18. 12. 1992, vlo-
žek 750.760 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kokalj Marjan, Ljubljana, Leninov trg
14, vstop 18. 12. 1992, vložek 750.760 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Petrič Tomaž, razrešen 7. 4. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-21640

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04479 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GRAFIT, podjetje za grad-
beništvo in trgovino, Prigorica d.o.o., Pri-
gorica 12, Dolenja vas, sedež: Prigorica
12, Dolenja vas, pod vložno št. 1/03947/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5413575
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Henigman Ida in Henig-

man Milan, oba Dolenja vas, Prigorica 12,
vstopila 21. 12. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21644

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04508 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa Tema, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Dolenjska 258, Škoflji-
ca, sedež: Dolenjska 258, Škofljica, pod
vložno št. 1/02886/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo kapita-
la, dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5313988
Osnovni kapital: 8,416.838,16 SIT
Ustanovitelji: Cimerman Pavle, Škoflji-

ca, Dolenjska 256, vstop 22. 11. 1989, vlo-
žek 5,050.102,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cimerman Franc, Škofljica, Dolenj-
ska c. 260, vstop 22. 11. 1989, vložek
1,683.367,63 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podlogar Vida, Škofljica, Albrehtova
63, vstop 22. 11. 1989, vložek 1,683.367,63
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi; po-
sredovanje, zastopanje in komisijski posli v
prometu blaga in storitev; organiziranje in
posredovanje v gradbeništvu (lesarstvo);
vzdrževanje in servisiranje rezilnega orod-
ja; proizvodnja pohištva; pripravljalna dela
na gradbiščih; trgovina z motornimi vozili;
drug kopenski prevoz; poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; prekladanje, skladiščenje;
čiščenje stavb; dajanje avtomobilov v na-
jem; raznovrstne poslovne dejavnosti; daja-
nje drugih vozil v najem; računovodske,
knjigovodske, revizijske dejavnosti, davčno
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svetovanje, raziskovanje trga; projektiranje,
inženiring, tehnično svetovanje; ekonomska
propaganda.

Rg-21645

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05503 z dne 29. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PROXIMA, podjetje za in-
formacijski inženiring, računalništvo in
trženje, d.o.o., Vrhnika, sedež: Vrtnari-
ja 7/B, Vrhnika, pod vložno št. 1/14472/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala firme, de-
leža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5558085
Firma: PROXIMA, družba za informa-

cijski inženiring, računalništvo in trže-
nje, d.o.o., Vrhnika, Vrtnarija 7/B

Osnovni kapital: 2,276.571 SIT
Ustanovitelj: Šega Janez, Brezovica, Pot

za stran 5, vstop 23. 12. 1991, vložek
2,276.571 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1995: 221
Založništvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-21646

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05752 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ELTEZ, Elektrotelekomu-
nikacijski inženiring in trgovina, Ljub-
ljana, sedež: Šlandrova 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5552745
Osnovni kapital: 3,508.000 SIT
Ustanovitelj: Likar Zdravko, Ljubljana

Šmartno, Srednje Gameljne 19a, vstop 6. 1.
1992, vložek 3,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05790 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RA-FI, podjetje za računo-
vodstvo in finance, Ljubljana, Dunajska
106, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5367662
Osnovni kapital: 1,726.000 SIT
Ustanoviteljica: Bizjak Olga, Ljubljana,

Trg oktobrske revolucije št. 5, vstop 11. 12.
1989, vložek 1,726.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21649

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05806 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AFECO, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za svetovanje, finančni in orga-
nizacijski inženiring, računalništvo in tr-
govino, sedež: Kebetova 7, Medvode, pod
vložno št. 1/15205/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5571103
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelji: Hafner Janez ml., Medvo-

de, Kebetova 7, vstop 31. 10. 1991, vložek
594.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hafner Janez st., Medvode, Kebetova 7,
vstop 3. 12. 1993, vložek 636.333 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Hafner Tatjana,
Medvode, Kebetova 7, vstop 3. 12. 1993,
vložek 286.333 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21650

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05807 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FUN ELEKTRONIK,
d.o.o., Ljubljana, podjetje za elektroniko,
računalništvo in trgovino, Kebetova 7,
Medvode, pod vložno št. 1/07303/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5403057
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Hafner Marko, Medvode,

Kebetova 7, vstop 10. 5. 1990, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21652

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05810 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RABIM, gostinstvo, prevoz
in trgovina, d.o.o., Notranje Gorice, No-
tranje Gorice 190, sedež: Notranje Gori-
ce 190, Notranje Gorice, pod vložno št.
1/24300/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5839653
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Rakovec Brane, vložek

1,120.000 SIT, Rakovec Mitja in Rakovec
Branka, oba vložila po 240.000 SIT, vsi
Notranje Gorice, V Hrastovec 13, vstopili
9. 6. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-21653

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05820 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FINARA, podjetje za fi-
nance in računovodstvo, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 106, sedež: Dunajska 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09317/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5426383
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Bizjak Olga, Ljubljana,

Trg oktobrske revolucije 5, vstop 17. 9.

1990, vložek 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21655

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05836 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIKOS, d.o.o., podjetje
za svetovanje, znanstveno raziskovalno
dejavnost, zunanjo in notranjo trgovino
ter marketing, Ljubljana, Cesta na Laze
10, sedež: Cesta na Laze 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, ustanoviteljev, dele-
žev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5326443
Firma: MEDIKOS, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo ter storitveno raziskovalno
dejavnost, Ljubljana

Skrajšana firma: MEDIKOS, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Kos Anton, Ljubljana, Ce-

sta na Laze 10, vstop 15. 12. 1989, vložek
553.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kos Bojana, Ljubljana, Cesta na Laze 10,
vstop 15. 12. 1989, vložek 554.270 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kos Saša, Ljub-
ljana, Cesta na Laze 10, vstop 10. 5. 1994,
vložek 394.360 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi in se sedaj v celoti
glasi: proizvodnja kovinskih predmetov;
proizvodnja kovinske embalaže; proizvod-
nja bio hrane; proizvodnja parafarmacevt-
skih izdelkov z zdravilnimi učinki brez re-
cepta; proizvodnja zdravilnih preparatov na
bazi čebeljih izdelkov; trgovina na drobno
in debelo z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; trgovina z nepremičninami; trgovi-
na z zdravili na debelo; trgovina na drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; pro-
daja od vrat do vrat; stojnična trgovina, se-
jemska prodaja; trgovina po pošti; trgovina
po katalogih – katalogna trgovina; trgovina
ob posebnih priložnostih za posebne name-
ne; trgovina na premičnih stojnicah; potujo-
ča trgovina; strojni inženiring: inženiring in
svetovanje s področja strojništva, projekti-
ranja, tribologije in tehnične diagnostike,
analize, meritve in svetovanja o uporabno-
sti strojne opreme, elementov, gradiv, ma-
ziv, hladilnih tekočin in drugih tehnoloških
fluidov; izdelava projektov in odgovornosti
pri projektiranju s pripravo ustrezne doku-
mentacije; organizacija tečajev in seminar-
jev ter posvetovanj s področja strojništva;
izdelava investicijsko tehnološke dokumen-
tacije in izvedba projektov; izvedeniška
mnenja s področja strojništva; izdelava, ser-
visi za strojne elemente, vključno s trgovi-
no; svetovanje s področja medicine dela,
izvedeniška mnenja, storitve, obdelava po-
datkov iz tega področja, znanstveno razi-
skovalna dejavnost s področja medicinskih
znanosti; svetovanje posameznikom o nji-
hovih pravicah iz zdravstvenega varstva pri
delu tudi delodajalcem in predstavnikom;
ugotavljanje in ocena raziskav pred škodlji-
vostjo za zdravje na delovnem mestu; nad-
zorovanje vplivov iz delovnega okolja in
delovnega procesa, ki utegne ogroziti zdrav-
je delavcev; dajanje nasvetov o načrtova-
nju, organizaciji dela, všteti tudi oblikova-
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nje delovnega mesta, izbire in vzdrževanje
strojev, opreme, itd.; sodelovanje pri izde-
lavi programov za izboljšanje dela; dajanje
nasvetov s področja zdravstva, preventive,
varnosti, higiene delavcev; uporabe osnov-
nih in skupnih zaščitnih sredstev; izvajanje
in sodelovanje pri zdravstveni vzgoji;
spremljanje zdravstvenega stanja delavcev
na področju medicine dela, higiene dela,
ergonomije; sodelovanje in strokovno oce-
njevanje, analiziranje poškodb pri delu, po-
klicnih bolezni; svetovanje in pomoč ter
vpeljava ISO in drugih veljavnih standar-
dov R Slovenije v podjetja, laboratorije in
proizvodnjo; knjigovodske storitve; finanč-
ni inženiring s svetovanji s področja poslo-
vanja in ekonomske presoje; kozmetična
akupresura, korektivna gimnastika, fitness,
psihološke obdelave, svetovanja, meditaci-
je, ročne masaže, dietna svetovanja; me-
njalnica, know how; leasing tuje delovne
sile; leasing rabljenih vozil; leasing z vozi-
li, deli in priborom; lon posli; franšizing;
marketing, storitve raziskave tržišča, krei-
ranje ekonomske propagande in reklame,
realizacija propagandnih planov in druge
storitve v zvezi s temi posli, priprava in
prezentiranje plakatov in reklamnih pano-
jev lastnih dejavnosti s področja proizvod-
nje in storitev; komercialne storitve pri rea-
lizaciji prometa blaga in opravljanje komi-
sionarskih poslov na tem področju in na
področju lastnega svetovanja in proizvod-
nje; agencijski posli, propaganda s strani
marketinga; organiziranje in aranžiranje sej-
mov s področja strojništva ter s področja
svetovanj ter ostalih oblik prikazovanja last-
ne proizvodnje; razvojno-raziskovalne sto-
ritve s področja strojništva bio prehrane,
svetovanja s področja organizacije dela ter
s področja sodelovanja pri izdelavi progra-
mov za izboljšanje dela ter s področja sve-
tovanja pri ugotavljanju in oceni raziskav
pred škodljivostjo za zdravje na delovnem
mestu ter s področja nadzorovanja vplivov
iz delovnega okolja in delovnega procesa,
ki utegne ogroziti zdravje delavcev; gostins-
tvo; turizem, potujoči bifeji-catering, vode-
nje klubov zaprtega tipa; založništvo; zuna-
nja trgovina: izvoz in uvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov; izvoz lastnih proizvo-
dov; uvoz surovin in repromateriala za
lastno proizvodnjo; posredovanje v zuna-
njetrgovinskem prometu; storitve razisko-
vanja in uporabe informacij s področja last-
nega svetovanja in proizvodnje; mednarod-
ni sejmi s področja lastnega svetovanja in
proizvodnje; zastopanje tujih partnerjev in
konsignacija v okviru svoje dejavnosti; za-
stopanje tujih firm; opravljanje komisionar-
skih poslov, konsignacija.

Rg-21656

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/05847 z dne 24. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa NUTEX, zasebno trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Ul. Molniške čete 17, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5346843
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perko Nuška in Perko Mi-

lan, oba Ljubljana, Molniške čete 17, vsto-

pila 30. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21658

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05876 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ELRA, podjetje za elektro-
niko, robotiko in avtomatiko, d.o.o., Ljub-
ljana, Streliška 37, sedež: Streliška 37,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03301/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5326036
Firma: BOŽIČ IN ČEFERIN, Podjetje

za elektroniko in avtomatiko, d.n.o.
Skrajšana firma: BOŽIČ IN ČEFERIN,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Žiga, Ljubljana,

Kongresni trg 5, vstop 15. 12. 1989, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Čeferin Dušan, Ljubljana, Li-
tostrojska 32, vstop 15. 12. 1989, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Rg-21659

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05961 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AGROGRAD, trgovsko
podjetje, d.o.o., Šentpavel na Dolenjskem,
sedež: Šentpavel na Dolenjskem 19, Šen-
tvid pri Stični, pod vložno št. 1/08708/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5422060
Osnovni kapital: 2,352.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Anton, Šentvid pri

Stični, Šentpavel 19, vstop 30. 7. 1990, vlo-
žek 2,352.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21662

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07096 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GORENJKA, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Moste pri Ko-
mendi, sedež: Moste 76, Komenda, pod
vložno št. 1/06819/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5378524
Firma: RESNIK MI, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Moste 76, Komen-
da

Skrajšana firma: RESNIK MI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,922.000 SIT
Ustanovitelj: Resnik Matjaž, Komenda,

Moste 76, vstop 12. 5. 1994, vložek
1,922.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: Proizvodnja: kla-
nje živine in perutnine ter pakiranje mesa;
predelava in konserviranje mesa: sušenje,
dimljenje, soljenje, konserviranje in druga
predelava mesa, proizvodnja klobasnih iz-

delkov in hrenovk, proizvodnja vseh me-
snih izdelkov iz svežega in suhega mesa
perutnine; proizvodnja koncentriranih indu-
strijsko izdelanih krmil za živino, perutnino
in druge domače živali, proizvodnja umet-
nih in naravnih gnojil; reja perutnine za me-
so in jajca, proizvodnja jajc in perja, reja
drugih domačih živali za meso, mleko in
pleme, proizvodnja mleka; pridelava žit in
krompirja; predelava krompirja in proizvod-
nja izdelkov iz krompirja; prevoz blaga v
cestnem prometu; trgovinska dejavnost na
drobno: trgovina s kruhom, pecivom, mle-
kom in mlečnimi izdelki; trgovina z zele-
njavo, sadjem in izdelki; trgovina z mesom,
perutnino, ribami in mesnimi izdelki; trgo-
vina z mešanim blagom; trgovinska dejav-
nost na debelo: žita in mlevski izdelki; zele-
njava, sadje in izdelki; živina in perutnina;
trgovina z mešanim blagom na debelo.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se odslej glasi: živinoreja; trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobakom v specializi-
ranih prodajalnah.

Rg-21667

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07525 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIGO, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, svetovanje, po-
slovne storitve,… d.o.o., Jana Husa 38,
sedež: Jana Husa 38, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06297/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5367441
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelja: Žorž Gojmir, vložek

1,573.000 SIT; Žorž Marjeta, vložek 1.000
SIT, oba Ljubljana, Jana Husa 38, vstopila
14. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi tako, da glasi odslej
v celoti: proizvodnja s področja poljedels-
tva in sicer vzreja čebel, proizvodnja medu,
voska, cvetnega prahu, (osmukanec, izko-
panec), propolisa, matičnega mlečka, čebe-
ljega strupa in podobno; predelava čebeljih
proizvodov v kozmetične preparate (kreme,
losioni in podobno) ter proizvode iz medu z
zdravilnim učinkom; trgovina na drobno in
debelo živilskih proizvodov iz medu in koz-
metičnih preparatov; trgovina na drobno in
debelo neživilskih proizvodov in sicer: ke-
mičnih, elektrotehničnih, kovinskih pro-
izvodov, aparatov, instrumentov, merilnih
naprav, izdelkov iz volne, keramike, stekla,
porcelana in lesne galanterije; trgovina na
drobno z vozili, deli in priborom; trgovina
na drobno živilskih in neživilskih proizvo-
dov; trgovina od vrat do vrat; stojnična tr-
govina; sejemska prodaja; katalogna proda-
ja; trgovina v posebnih prilikah in za poseb-
ne namene (razne prireditve); marketing –
storitve pri raziskovanju tržišča, posredova-
nje informacij v kombinaciji s kreiranjem
propagande in reklame; obdelava podatkov
ter svetovanje posameznikom o njihovih
pravicah iz zdravstvenega varstva; svetova-
nje, organizacija predavanj, seminarjev in
vodenje le-teh; organizacija transporta za
lastne potrebe; zunanja trgovina: izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; iz-
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voz lastnih proizvodov; uvoz surovin in re-
promateriala za lastno proizvodnjo; posre-
dovanje v zunanjetrgovinskem prometu; sto-
ritve raziskovanja in uporabe informacij v
gospodarstvu; mednarodni sejmi s področja
lastne proizvodnje; mednarodno organizira-
nje predavanj, seminarjev in vodenje le-teh;
mednarodno svetovanje; zastopanje in kon-
signacija v okviru dejavnosti.

Rg-21669

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07715 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ROGRAD, družba za pro-
izvodnjo in trgovino z izdelki iz cementa,
I. Gorica, d.o.o., sedež: Ljubljanska 6,
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/05722/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodaskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5356601
Osnovni kapital: 2,867.960 SIT
Ustanovitelja: Rojec Jurij, Ivančna Gori-

ca, Šentvid pri Stični 74, vstop 24. 12. 1989,
vložek 1,433.980 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rojec Tone, Ivančna Gorica, 6. ju-
lija 1, vstop 24. 12. 1989, vložek 1,433.980
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21670

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07754 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ZAVAROVALNA PRE-
MIJA, podjetje za svetovanje na področ-
ju zavarovanja, d.o.o., Kamnik, Sela 1b,
sedež: Sela 1b, Kamnik, pod vložno št.
1/15650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5569893
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Anton, Kamnik, Se-

la 1b, vstop 25. 11. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21672

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07947 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa Založba KRES, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Celovška 142, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06922/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5376157
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Drolc Dušan, Ljubljana,

Palmejeva 22, vstop 5. 3. 1990, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Selina Ambrož, Ljubljana, Vavpotičeva 3,
vstop 5. 3. 1990, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Drolc Veronika,
Ljubljana, Palmejeva 22, vstop 5. 3. 1990,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja:

Rg-21674

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07980 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AGROMETAL, kmetijska
mehanizacija, d.o.o., Črni vrh 4, Polhov

Gradec, sedež: Črni vrh 4, Polhov gradec,
pod vložno št. 1/10416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5448271
Osnovni kapital: 1,671.000 SIT
Ustanovitelj: Raztresen Matko, Polhov

Gradec, Črni vrh 4, vstop 22. 11. 1990, vlo-
žek 1,671.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4534 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-

vinskimi proizvodi; inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu.

Rg-21675

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07982 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PAVČNIK, d.o.o., nizke
gradnje in transport, Turje, sedež: Turje
4, Dol pri Hrastniku, pod vložno št.
1/13672/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5578655
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Pavčnik Jože, Dol pri

Hrastniku, Turje 4, vstop 28. 9. 1991, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnosti družbe se razširijo z nasled-
njimi dejavnostmi: gradbene storitve visoke
gradnje; izvajanje del na delovnih kopih in
vzdrževalna in sanacijska dela na površi-
nah; instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu; vzdrževanje snage v mestih in na-
seljih, odvoz fekalij; gostinske storitve in
nastanitve; trgovina na debelo v tranzitu;
popravilo in vzdrževanje cestnih motornih
vozil in gradbenih strojev ter prodaja le-teh;
finančne in poslovne storitve.

Rg-21678

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08015 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa IMPULZ, proizvodnja,
montaža in servisiranje elektronskih in
telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Ljub-
ljana, Streliška 20, sedež: Streliška 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04168/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5319170
Osnovni kapital: 3,286.042,30 SIT
Ustanovitelja: Mali Stanislav, Ljubljana,

Streliška 20, vstop 15. 12. 1989, vložek
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1,643.021,15 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zupančič Bojan, Ljubljana, Škerljeva
ulica 9, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,643.021,15 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21680

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08018 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MRČUN-GENERATORJI,
podjetje za razvoj, proizvodnjo, trženje,
storitve in kooperacijo, d.o.o., Domžale,
sedež: Kajuhova 4, Domžale, pod vložno
št. 1/12654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5500559
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelj: Mrčun Ivan, Domžale, Ka-

juhova 4, vstop 14. 4. 1991, vložek
1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21682

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08043 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KONTE, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o.,Gorenje 31, Sta-
ra cerkev, sedež: Gorenje 31, Stara cer-
kev, pod vložno št. 1/21302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5725739
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Konte Srečko, vložek

1,408.000 SIT in Konte Martina, vložek
192.000 SIT, oba Stara cerkev, Gorenje 31,
vstopila 1. 2. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-21684

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08048 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa IPS-RIANA, avtomatska
obdelava podatkov in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09035/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5426839
Firma: IPS-RIANA, avtomatska obde-

lava podatkov in trgovina, d.o.o., Tbilisij-
ska 81, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 81
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Praprotnik Tanja, Ljublja-

na, Polanškova 12, vstop 30. 10. 1990, vlo-
žek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; IPS, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 7,
vstop 30. 10. 1990, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21685

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08050 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INTERDOM, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Stegne 7,
sedež: Stegne 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/03962/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5373964
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Švara Dušan, Ljubljana, Ul.

bratov Učakar 70, vstop 18. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 361
Proizvodnja pohištva; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-21686

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08053 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LIBOT, trgovina, proizvod-
nja in zastopanje, Ljubljana, Na jami 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14476/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika, sedeža in ustanovitelja ter spre-
membo skrajšanega naziva firme s temile
podatki:

Matična št.: 5843057
Skrajšana firma: LIBOT, d.o.o., Brezo-

vica
Sedež: Brezovica, Ul. Ivana Selana 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Likar Boris, izstop 6. 5.

1994; Korošec Vlado, Brezovica, Ul. Ivana
Selana 37, vstop 6. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Vlado, imenovan 6. 5. 1994,
Brezovica, Ul. Ivana Selana 37, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Likar Boris,
razrešen 6. 5. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: organiziranje mednarodnih sejmov;
zunanja trgovina z živilskimi in neživilski-
mi izdelki, uvoz in izvoz vseh živilskih in
neživilskih izdelkov; zastopanje tujih firm;
posredovanje in kooperacije med domačimi
in tujimi firmami.

Rg-21687

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08081 z dne 12. 4. 1995 pri

subjektu vpisa ROTOMETAL, trgovina,
proizvodnja, storitve in kooperacije,
d.o.o., Domžale, sedež: Na Studencu 14,
Dob, Domžale, pod vložno št. 1/11597/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5472377
Osnovni kapital: 5,442.000 SIT
Ustanovitelj: Jančar Marjan, Ljubljana,

Studenec 14, vstop 21. 1. 1991, vložek
5,442.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 5940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-21688

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08116 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FILOMAT, d.o.o., trgov-
sko in storitveno podjetje, Ljubljana, se-
dež: Koprska 104, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5748518
Osnovni kapital: 4,317.820 SIT
Ustanovitelja: Banovec Andrej, Ljublja-

na, Pražakova 6, vstop 22. 2. 1993, vložek
2,158.910 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zobec Tomislav, Ljubljana, Fabianijeva 11,
vstop 22. 2. 1993, vložek 2,158.910 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1060 Št. 18 – 2. IV. 1996

Rg-21692

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08128 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ISACOMMERCE, trgovi-
na, import-export, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta Španskih borcev 51c, sedež: Cesta
Španskih borcev 51c, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18881/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5621585
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelja: Mušteba Isa, Ljubljana,

Cesta Španskih borcev 51, vstop 31. 3. 1992,
vložek 759.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sazdov Mišo, Ljubljana, Tbilisijska
48, vstop 16. 5. 1994, vložek 759.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21695

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09066 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BARBARA, ekonomska
propaganda, družba z omejeno odgovor-
nostjo, Ljubljana, Rozmanova 2, sedež:
Rozmanova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/04286/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev in
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5840813
Firma: Ekonomska propaganda Bar-

bara Kunstler in družabnica, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovi kapital: 4.000 SIT
Ustanoviteljici: Kunstler Barbara, Ljub-

ljana, Rozmanova 2, vstop 22. 12. 1989,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Karo Marina, Zreče,
Cesta na Roglo 11, vstop 20. 5. 1994, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kunstler Barbara, razrešena 20. 5.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-21698

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09073 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa AM & R, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Rožna dolina, Cesta XXI/4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18237/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, us-
tanoviteljev in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5853699
Firma: GOTUR-ARTAČ in družbeni-

ki, gostinstvo, turizem in trgovina, d.n.o.,
Ljubljana, Rožna dolina, cesta XXI/4

Skrajšana firma: GOTUR-ARTAČ in
družbeniki, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Artač Rajko, Ljubljana,
Rožna dolina, cesta XXI/4, vstop 6. 4.
1992, vložek 6.400 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Artač
Mojca, Ljubljana, Rožna dolina, cesta
XXI/4, vstop 24. 5. 1994, vložek 1.600 SIT,

odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Artač Mojca, razrešena 24. 5. 1994,
in imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Artač Rajko, raz-
rešen 24. 5. 1994 in imenovan za zastopni-
ka, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21700

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/009119 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INES TOURS, turistična
agencija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Agro-
kombinatska 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/23866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanovitelja, osnov-
nega kapitala in priimka ustanoviteljice s
temile podatki:

Matična št.: 5782988
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pečan Liljana, Ljubljana,

Agrokombinatska 30, vstop 18. 5. 1993, vlo-
žek 1,386.492,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pečan Gregor, Ljubljana, Agro-
kombinatska 30, vstop 12. 5. 1994, vložek
113.507,10 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-21701

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09125 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ACRYL ATELJE, pro-
izvodnja in trgovina, Kočevje, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 4, Kočevje, pod vložno št.
1/09483/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5433908
Osnovni kapital: 1,548.400 SIT
Ustanovitelja: Tošaj Dušan, Kočevje, Ki-

dričeva 4, vstop 28. 10. 1990, vložek
1,538.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tošaj Matjaž, Kočevje, Kidričeva 4, vstop
23. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: organiziranje
kooperantske proizvodnje za svoje in tuje
potrebe; projektiranje in sorodne tehnične
storitve; izmera in kartiranje zemljišča in
ostale geodetske storitve.

Dejavnost družbe je: izdelava predme-
tov iz pleksi stekla in drugih materialov;
oblikovanje, aranžiranje in inženiring s po-
dročja navedenega pod prvo alineo; oprav-
ljanje prometa blaga na debelo, na debelo v
tranzitu in na drobno z neživili; opravljanje
storitev ekonomske propagande, agencije,
zastopanja in posredovanja v prometu blaga
in storitev; organiziranje kooperantske pro-
izvodnje za svoje in tuje potrebe; projekti-
ranje in sorodne tehnične storitve: izmera in
kartiranje zemljišča in ostale geodetske sto-
ritve.

Rg-21702

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09131 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa EPS, ekonomska propagan-
da, družba z omejeno odgovornostjo,
Ljubljana, Brilejeva 21, sedež: Brilejeva
21, Ljubljana, pod vložno št. 1/03712/00

vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5314780
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Mirko, Ljubljana,

Brilejeva 21, vstop 25. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi in je odslej: založ-
ništvo in sicer izdajanje, zalaganje in razpe-
čevanje knjig, revij, katalogov, prospektov,
plakatov, letakov, reprodukcij likovnih del,
razglednic, koledarjev, reklamnih tiskov in
materialov ter drugih podobnih del, ki se
razmnožujejo s tiskanjem ali na drug podo-
ben način; trgovina na debelo in na drobno s
predmeti iz založniške dejavnosti, galante-
rijskim blagom iz vseh vrst materialov, po-
zamentrijo, bižuterijskim blagom, igračami,
izdelki domače in umetne obrti, keramiko,
steklom in porcelanom, živilskimi proizvo-
di, vozili, deli in priborom ter naftnimi deri-
vati; montaža galanterijskih in pisarniških
izdelkov ter reklamnih in propagandnih ma-
terialov; prevoz oseb in blaga v cestnem
prometu; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu; uvoz in izvoz ži-
vilskih proizvodov.

Rg-21703

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09141 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa JUNIOR, podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino in izobraževa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Letališka 33, sedež:
Letališka 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/10432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5459419
Osnovni kapital: 1,556.200 SIT
Ustanovitelj: Vrbanc Srečo, Ljubljana,

Vojkova 2, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,556.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Susman Milena, imenovana 13. 5.
1994, Ljubljana, Stražarjeva 22A, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se dopolni z: opravlja-
nje trgovinskih storitev; prodaja od vrat do
vrat; servisiranje aparatov in naprav; oprav-
ljanje prevozov v cestnem prometu; storitve
reklame in ekonomske propagande; poslov-
ne storitve; gostinske storitve nastanitve in
prehrane.

Dejavnost družbe sedaj glasi: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; sejemska kompenzacija;
opravljanje trgovinskih storitev; prodaja od
vrat do vrat; servisiranje apartov in naprav;
opravljanje prevozov v cestnem prometu;
izobraževalna dejavnost: organiziranje se-
minarjev in predavanj s področja manage-
menta in finančnega inženiringa; storitve re-
klame in ekonomske propagande; poslovne
storitve; gostinske storitve nastanitve in pre-
hrane.

Rg-21705

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09143 z dne 30. 3. 1995 pri
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subjektu vpisa VIRO, d.o.o., Ljubljana In-
ženiring pakirnih strojev, export import,
stroji za plastificiranje, trgovina, Ljub-
ljana, Žigonova 31, sedež: Žigonova 31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02809/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5300371
Osnovni kapital: 1,836.000 SIT
Ustanovitelja: Rotter Vilibald, Ljublja-

na, Žigonova 31, vstop 17. 11. 1989, vložek
183.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rotter Damjan, Ljubljana, Rolovičeva 25,
vstop 9. 5. 1994, vložek 1,652.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-21706

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09145 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SLAZ TRADE, d.o.o., trgo-
vina in proizvodnja, Iga Grudna 15, Ljub-
ljana, sedež: Iga Grudna 15, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5462487
Firma: SLAZ TRADE, d.o.o., trgovina

in proizvodnja, Hruševo 107, Dobrova
Skrajšana firma: SLAZ TRADE, d.o.o.,

Dobrova
Sedež: Dobrova, Hruševo 107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kozlina Zvone, Dobrova,

Hruševo 107, vstop 30. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gabrovšek Andrej, izstop 23. 5. 1994.

Rg-21708

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09147 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DUBRAVATEKS, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklo-
šičeva ul. 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/13513/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5530407
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačevič Adnan, Zagreb,

Prosinačkih žrtava 39, vstop 21. 10. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Šehovič Emina, imenovana 24. 5.
1994, Jesenice, C. revolucije 14.

Rg-21709

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09150 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GROTEX, družba za bla-
govni promet, proizvodnjo, inženiring in
marketing, d.o.o., Grosuplje, Malo Mla-
čevo 31, sedež: Malo Mlačevo 31, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/04901/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5329418
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelji: Ojsteršek Stane, Grosup-

lje, Malo Mlačevo 31, vstop 23. 12. 1989,
vložek 1,400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Trunkelj Sašo, Ljubljana, Dolenj-
ska cesta 60, vstop 23. 12. 1989, vložek
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ojsteršek Darinka, Grosuplje, Malo Mlače-
vo 31, vstop 23. 12. 1989, vložek 1,400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šintler Sta-
ne, izstop 8. 4. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjo dejav-
nostjo: zastopanje podjetij.

Naslednja dejavnost se briše: zastopanje
domačih in tujih podjetij na ozemlju SFRJ.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na malo živilskih in neživilskih proizvo-
dov v premičnih in nepremičnih objektih:
trgovina na malo z vsemi neprehrambenimi
proizvodi, zlasti pa z: vse vrste tekstilnih
proizvodov (preja, tkanine, pletenine, kon-
fekcija) iz naravnih vlaken in umetnih vla-
ken, konfekcija iz naravnega in umetnega
usnja, modni dodatki iz tkanin, usnja in dru-
gih materialov, pozamenterija, bižuterija,
usnjena galanterija, bazarsko blago in po-
dobno, spominki ter izdelki domače in umet-
ne obrti, tehnološka oprema in rezervni deli
za industrijo tekstilne konfekcije, kovinska
galanterija, HTZ oprema, drogerijsko blago
in kozmetika ter čistila; trgovina na malo z
vsemi živilskimi proizvodi; trgovina na ma-
lo z mešanim blagom; trgovina na veliko na
področju vseh registriranih trgovskih strok;
proizvodnja: proizvodnja vseh vrst oblačil
(moška, ženska in otroška) iz različnih ma-
terialov, proizvodnja modnih dodatkov; os-
tale dejavnosti: opravljanje poslov posredo-
vanja v blagovnem prometu neživilskih in
živilskih proizvodov, opravljanje konsigna-
cijskih storitev neživilskih proizvodov, ra-
ziskava domačega tržišča za izdelavo pro-
jektov, plasmajev proizvodov in storitev na
domačem tržišču, zastopanje podjetij, go-
stinske storitve namestitve, prehrane in os-
tale gostinske storitve, storitve turističnega
posredovanja (agencije in biroji), dejavnost
menjalnice, cestni prevoz potnikov, cestni
prevoz blaga ter storitev v cestnem prome-
tu, opravljanje prevoza blaga v cestnem pro-
metu za lastne potrebe.

Rg-21712

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09164 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SEUROY, podjetje za mar-
keting, trgovino, zunanjo trgovino, posre-
dovanje, turizem, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 152, sedež: Šmartinska 152, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5445078
Osnovni kapital: 1,505.566 SIT
Ustanoviteljica: Kozina Majda, Ljublja-

na, Fabianijeva 35, vstop 19. 12. 1989, vlo-
žek 1,505.566 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21713

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09167 z dne 30. 3. 1995 pri

subjektu vpisa PROJEKTIVA BB, pod-
jetje za projektiranje, inženiring, uvoz
in izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Malenš-
kova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/08934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenika in os-
novnega kapitala ter zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5424224
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Babnik Janez, izstop 20. 5.

1994; Barbič Tomislav, Otočec ob Krki,
Srednje Gričevje 17, vstop 3. 9. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Babnik Janez, Otočec ob Krki,
Srednje Gričevje 17, vstop 3. 9. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Babnik Janez, razrešen 20. 5. 1994.

Rg-21716

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09201 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PRAŠNIKAR, avtoprevoz-
ništvo, trgovina, proizvodnja, izvoz-uvoz,
d.o.o., Domžale, sedež: Masarykova ulica
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/22418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5754488
Osnovni kapital: 3,673.966 SIT
Ustanoviteljica: Prašnikar Ljudmila,

Domžale, Masarykova ul. 20, vstop 16. 3.
1993, vložek 3,673.966 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21724

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11485 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SIBIR-TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., Količevo 10, Domžale, pod
vložno št. 1/12215/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5491088
Firma: SIBIR-TRADE, trgovina in sto-

ritve d.o.o., Domžale
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pravst Marko, Ljubljana,

Brilejeva 14, vstop 2. 4. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: predelava lesa, plastičnih
mas in gume; proizvodnja kovinskih izdel-
kov.

Dejavnosti družbe so odslej: predelava
lesa, plastičnih mas in gume; proizvodnja
kovinskih izdelkov; trgovina na debelo z
živilskimi in neživilskimi proizvodi v tran-
zitu brez skladiščenja; posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev; eko-
nomsko in poslovno svetovanje in finančni
inženiring; marketing storitev ter storitve
ekonomske propagande; turistično posredo-
vanje.
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Rg-21725

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11489 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LUKAČ, avtokleparstvo,
avtoličarstvo, d.o.o., sedež: Ljubljana, Du-
najska c. 64, pod vložno št. 1/21668/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5730031
Firma: LUKAČ, avtokleparstvo, avto-

ličarstvo, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Jakčeva ul. 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lukač Jovo, Ljubljana, Jak-

čeva ulica 24, vstop 22. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21727

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11507 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GAP ACTIVE, turizem in
komunikacije, d.o.o., Domžale, sedež: Mi-
klošičeva 2a, Domžale, pod vložno št.
1/22361/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5842476
Osnovni kapital: 1,876.702 SIT
Ustanoviteljica: Gorenčič Bal Zvezdana,

Domžale, Miklošičeva 2a, vstop 1. 4. 1993,
vložek 1,876.702 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-21728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11509 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa O.MOJCA, d.o.o., podjetje
za trgovino in storitve, Rakek, sedež: Trg
padlih borcev 1, Rakek, pod vložno št.
1/16749/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5596041
Osnovni kapital: 1,602.430 SIT
Ustanoviteljica: Opeka Marija, Rakek,

Partizanska cesta 6, vstop 16. 3. 1992, vlo-
žek 1,602.430 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se dopolni z novo dejavnost-
jo: diskoteka.

Dejavnost družbe je odslej naslednja: tr-
govina z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di na debelo in drobno in v tranzitu; go-
stinstvo: gostinske storitve nastanitve, go-
stinske storitve prehrane, druge gostinske
storitve; diskoteka; prevoz blaga v cestnem
prometu; finančne, tehnične in poslovne sto-
ritve; poslovne storitve; druge neomenjene
storitve; prodaja vrednotnic (administrativ-
ni in sodni koleki); uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih proizvodov na debelo in drob-
no v tranzitu; prevoz blaga v mednarodnem
cestnem prometu; zastopanje tujih firm in
konsignacija.

Rg-21732

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11525 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa M.R.V., Trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Murnova 4, sedež:
Murnova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/22045/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5741467
Dejavnostim se dopiše nova: prodaja ži-

vil in neživil na drobno na sejmih in tržni-
cah.

Sedaj se dejavnosti glasijo: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki; trgovina v tranzitu; akviziters-
tvo; organizacijske storitve: zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev,
izvedba kulturnih in športnih prireditev,
ekonomsko svetovanje, ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve, posredova-
nje in svetovanje pri izbiri partnerja in orga-
nizacija poročnih svečanosti, organizacija
in izvedba strokovnih seminarjev, preda-
vanj, posvetov, tečajev, prikazov, razstav in
drugih prireditev, ter druge storitve v zvezi
z nastopom na sejmih in drugih razstavah,
sodelovanje na sejmih, razstavah in drugih
prireditvah, poslovno-administrativne stori-
tve in svetovanja, komercialni posli v funk-
ciji prometa blaga in storitev, svetovanje in
opravljanje storitev na področju organizaci-
je delovnih procesov, tehnoloških postop-
kov in materialov na področju poslovnih,
komercialnih, finančnih in drugih razmerij,
projektiranje, inženiring ter svetovanje v
zvezi s tehnično tehnološkimi dejavnostmi,
organizacija in izvajanje posebnih oblik tr-
govanja (komisijske, akcijske, licitacijske
prodaje, leasing poslov – zlasti cestnih mo-
tornih vozil, bele tehnike, strojne in raču-
nalniške opreme…), menjalniški posli; pre-
voz blaga in oseb v cestnem prometu, želez-
niškem, pomorskem, rečnem in jezerskem
prometu; rent-a-car; prevoz potnikov s taksi
vozili; gradbene storitve; storitve mehanič-
ne delavnice in avtopralnice; storitve ko-
vinskopredelovalne obrti; kozmetični, fri-
zerski, fitness in masažni saloni, savna, so-
larij; videoteka; opravljanje storitev vseh
hišnih in drugih opravil in popravil: kemič-
no čiščenje vseh vrst tkanin, talnih oblog,
čiščenje oken, napeljevanje električne in vo-
dovodne napeljave, montaža pohištva, čiš-
čenje bojlerjev, popravila ogrevalnih teles,
polaganje parketa, talnih oblog, popravilo
električnih in elektronskih gospodinjskih in
drugih aparatov in naprav,…); opravljanje
vseh stanovanjskih storitev, vzdrževanje,
upravljanje in varstvo stanovanjskih stavb
in bivalnega okolja ter ostale storitve, ki
izhajajo iz tega; montaža, vzdrževanje ter
popravila vseh vrst inštalacij; organiziranje
iger z igralnimi avtomati (brez možnosti de-
narnega dobitka), video igrami in drugimi
mehaničnimi ali avtomatičnimi aparati in
napravami v okviru zakonsko dovoljenega;
storitve s področja komercialne dejavnosti,
reklame, ekonomske propagande ter marke-
tinga; založniška, izdajateljska in grafična
dejavnost; gostinske storitve; turistične sto-
ritve; storitve fotokopiranja; proizvodnja pa-
pirnih, kovinskih, plastičnih, lesenih, tek-
stilnih in drugih vrst izdelkov in polizdel-
kov; izvoz in uvoz živilskih in neživilskih
izdelkov; organiziranje in izvajanje zastop-
niških in posredniških poslov s tujimi fizič-
nimi in pravnimi osebami; prevoz blaga in
oseb v mednarodnem cestnem, železniškem,

pomorskem, rečnem in jezerskem prometu;
opravljanje turističnih poslov s tujino;
opravljanje gostinskih poslov s tujino; med-
narodna špedicija; konsignacijski posli v zu-
nanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev; prodaja živil in neživil na drobno na
sejmih in tržnicah.

Rg-21733

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11552 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa COMIN, d.o.o., podjetje za
trgovino, uvoz in izvoz in zastopanje,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14300/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deleža in ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5543207
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kljun Matjaž, Ljubljana,

Linhartova 98, vstop 27. 11. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vukič Božidar, izstop 1. 5. 1994.

Rg-21735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11558 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GOŠA INŽENIRING
COMMERCE, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Poljanska cesta
22, sedež: Poljanska cesta 22, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev in zastopnikov, osnovnega kapi-
tala ter deležev s temile podatki:

Matična št.: 5652316
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Fišer Miran, izstop 2. 6.

1994; Gabrovšek Janez, Ljubljana, Ul. bra-
tov Učakar 104, vstop 15. 7. 1992, vložek
1,407.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perenič Matjaž, Brezovica pri Ljubljani,
Log, Pot na Ferjanko 1, vstop 2. 6. 1994,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Fišer Miran, razrešen 2. 6. 1994;
zastopnik Perenič Matjaž, imenovan 2. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21737

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11569 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENSKA HIŠA, inže-
niring-oprema-trgovina, d.o.o., sedež: C.
Radomeljske čete 23, Radomlje, pod vlož-
no št. 1/08476/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5412498
Osnovni kapital: 1,894.000 SIT
Ustanovitelj: Svetlin Oton, Radomlje, C.

Radomeljske čete 23, vstop 29. 8. 1990,
vložek 1,894.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-21738

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11575 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LUDVIK JUG, podjetje za
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proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Gregorčičeva 18, Ljubljana, sedež: Gre-
gorčičeva 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/16865/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5621666
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jug Maja, Ljubljana, Ki-

dričeva 4, vstop 24. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21740

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11584 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AS IMPEX, trgovina in po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva
16, sedež: Dimičeva 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20344/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5682720
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Suljič Alan, Ljubljana,

Trg francoske revolucije 7, vstop 29. 11.
1992, vložek 1,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Peklenk Marija, Ljubljana,
Vrhovci, Cesta XIII/4, vstop 17. 12. 1992,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21741

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11585 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ALGOJA, trgovina in po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva
16, sedež: Dimičeva 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03679/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5312213
Osnovni kapital: 1,928.000 SIT
Ustanovitelj: Suljič Jasmin, Ljubljana,

Trg francoske revolucije 3, vstop 8. 11.
1989, vložek 1,938.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11711 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MATE JKM, d.o.o., trgovi-
na, proizvodnja in storitve, Dolnje Pod-
poljane 7, Ortnek, sedež: Dolnje Podpo-
ljane 7, Ortnek, pod vložno št. 1/23504/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5764718
Firma: MATE JKM, trgovina, pro-

izvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MATE JKM, d.o.o.
Osnovi kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelja: Mate Janez, Ortnek, Dol-

nje Podpoljane 7, vstop 3. 6. 1993, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mate Martina, Ortnek, Dolnje Podpoljane
7, vstop 3. 6. 1993, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-21744

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13362 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu vpisa SUZUKI WOLF in
PARTNERJI, trgovina z avtomobili,
d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 1a, sedež:
Jana Husa 1a, Ljubljana, pod vložno št.
1/24628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti, ustano-
viteljev, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5793157
Firma: SUZUKI WOLF in ODAR, tr-

govina z avtomobili, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SUZUKI WOLF in

ODAR, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Walter Wolf, Campione

CH 6911, Cavernago Park 12, vstop 29. 7.
1993, vložek 10,650.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; PANADRIA TYRES, d.o.o.,
izstop 1. 7. 1994; Odar Tomislav, Radovlji-
ca, Cankarjeva 25, vstop 1. 7. 1994, vložek
7,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 505 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 522 Trgo-

vina na drobno z živili, pijačami, tobakom v
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami in laki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izpo-
sojanje izdelov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, d.n.; 652 Drugo finančno
posredništvo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-21747

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14747 z dne 24. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26246/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodiča družbo z omejeno odgovor-
nostjo s temile podatki:

Matična št.: 5869277
Firma: MAKSL, proizvodnja, montaža

in servisiranje lesno-obdelovalnih strojev
– d.o.o., Cerknica

Skrajšana firma: MAKSL, d.o.o., Cerk-
nica

Pravnoorg. oblika: Cerknica, Dolenje
jezero 3

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kebe Marjan, Cerknica,

Cesta 4. maja 21, vstop 3. 10. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kebe Slavko, Cerknica, Dolenje jezero 26,
vstop 3. 10. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kebe Marjan, imenovan 3. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ke-
be Slavko, imenovan 3. 10. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2940 Pro-
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izvodnja obdelovalnih strojev; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-21748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15714 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOBOX, promet z ne-
premičninami in promet z avtomobili,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ig 440, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22445/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, zastopnika, osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5765773
Firma: AVTOBOX, promet z nepre-

mičninami in avtomobili, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOBOX, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slape 162
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čoralić Mehmed, izstop

28. 11. 1994; Arsić Spasoje, Ljubljana, Ce-
sta 30. avgusta 3, vstop 28. 11. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Arsić Radun, Ljubljana, Gašperšičeva 6,
vstop 28. 11. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čoralić Mehmed, razrešen 28. 11. 1994;
direktor Arsić Spasoje, imenovan 28. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Arsić Radun, imenovan 28. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1995:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepr-
emičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih vozil v na-
jem.

Rg-21751

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16131 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GLASCO, podjetje za ste-
klarstvo, ključavničarstvo, trgovino in
transport, d.o.o., Ljubljana, sedež: Meli-
kova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/16120/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo priimka s temile podatki:

Matična št.: 5573742
Ustanoviteljica: Debevc Martina, Ljub-

ljana, Melikova 3, vstop 6. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21752

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16140 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GOSTIČ IN OSTALI,
d.n.o., podjetje za soboslikarske storitve
in trgovino, sedež: Hradeckega 40/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20421/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697085
Firma: PLESKOMARK, zaključna

gradbena dela in razvedrilne dejavnosti,
d.o.o.

Skrajšana firma: PLESKOMARK,
d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gostič Marko, Ljubljana,

Hudovernikova 8, vstop 26. 11. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomska propa-
ganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-21760

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18137 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MARJETICA, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ljubeljska 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22557/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, us-

kladitev dejavnosti, zastopnika in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5852684
Firma: PROLOCULUM, storitveno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PROLOCULUM,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Grablovičeva ul. 1
Osnovni kapital: 1,620.960 SIT
Ustanovitelja: Rojina Marjetka, izstop

24. 12. 1994; Borenović Tihomir, Ljublja-
na, Društvena ulica 2, vstop 24. 12. 1994,
vložek 810.480 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Košuta Aleš, Trst, Via della Tesa 19,
vstop 24. 12. 1994, vložek 810.840 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rojina Marjetka, razrešena 24. 12.
1994; direktor Borenović Tihomir, imeno-
van 24. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Košuta Aleš, imenovan 24.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9332 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-21764

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18995 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SIEMENS, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/19077/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnika s temile po-
datki:
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Matična št.: 5622395
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Kloska Rudolf, Veitsbronn, Ober-
michelbacherstr. 13, razrešen 20. 12. 1994
in imenovan za prokurista; direktor Hrva-
tič Janko, imenovan 20. 12. 1994, Ljublja-
na Šentvid, Mačkov kot 3, kot poslovodja
mora predhodno pridobiti soglasje skupš-
čine za odločanje o naslednjih zadevah:
prevzem in odprodaja udeležbe v drugih
podjetjih, ustanovitev novih podjetij usta-
novitev in prenehanje podružnic, obreme-
nitev, pridobitev, prodaja, obremenitev
zemljišč, pravic, ki so enake zemljiškim
pravicam in pravic na zemljiščih, sklenitev
najemnih in zakupnih pogodb, zakup po-
slovnih prostorov; najemanje, dajanje po-
sojil; prevzem jamstev garancij in menič-
nih obveznosti; sklepanje spremembe in
odpovedi, ki se nanašajo na zaščitene pra-
vice, izmenjava znanja in licenc, prevzem
in uporaba blagovnih znamk, blagovnih
imen in drugih simbolov in znakov družbe
kakor tudi njenih izdelkov; sklepanje in
prenehanje zastopniških pogodb; sklepa-
nje, spremembe, odpovedi pogodb o koo-
peraciji z izjemo delovnih skupnosti za po-
samezni projekt.

Rg-21767

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20271 z dne 10. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO ZA GEODETSKE
STORITVE, podjetje za geodetska dela,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 80, sedež:
Ljubljanska 80, Domžale, pod vložno št.
1/19212/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5640997
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dimc Gašper, imenovan 30. 12.
1994, Domžale, Prešernova 27, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1995: 511
Posredništvo; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-21769

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00544 z dne 31. 3. 1995 pod
št. vložka 1/26180/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5893305
Firma: DKING-KRAIGHER, Inženi-

ring, d.n.o.
Skrajšana firma: DKING, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Valvazorjeva 12
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kraigher Dušan, Ljublja-

na, Valvazorjeva 12, vstop 30. 1. 1995, vlo-
žek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Verbajs Miha, Ljub-
ljana, Brilejeva 1, vstop 30. 1. 1995, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kraigher Dušan, imenovan 30. 1. 1995,

zastopa družbo brez omejitev; direktor Ver-
bajs Miha, imenovan 30. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

Rg-21770

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00582 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MM 90, Podjetje za trgovi-
no, inženiring in marketing, d.o.o., Ko-
čevje, Cesta v Mestni log 22, sedež: Cesta
v Mestni log 22, Kočevje, pod vložno št.
1/04969/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5334187
Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7460 Proizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-21774

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00713 z dne 21. 4. 1995 pri
subjektu vpisa HIPO, podjetje za pro-
izvodnjo kovinskega pohištva, marketing,
trgovino ter storitve in športni turizem,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Prod 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06624/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-

membo firme, sedeža, ustanovitelja, osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5873525
Firma: HIPO, podjetje za trgovino ter

storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Bezenškova 11
Osnovni kapital: 1,752.332 SIT
Ustanovitelj: Prašnikar Tadej, izstop 20.

12. 1994; Ažman Ernesta, izstop 20. 12.
1994; Ažman Jure, Ljubljana, Bezenškova
11, vstop 20. 12. 1994, vložek 1,752.332
SIT odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ažman Jure, imenovan 20. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pra-
šnikar Tadej, razrešen 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 15812 Dejavnost slaščičarn;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering).

Rg-21775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00749 z dne 9. 4. 1995 pri
subjektu vpisa APA TRADE, trgovina, za-
stopanje, inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kolodvorska 9, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08952/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5445566
Osnovni kapital: 2,455.000 SIT
Ustanovitelja: Slavič Marjan, vstop 8. 9.

1990 in Slavič Gregor, vstop 4. 11. 1992,
oba Ljubljana, Tesarska 2, vložila po
1,227.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.
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Rg-21777

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00974 z dne 24. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26245/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5895367
Firma: TODOROVIČ IN OSTALI, in-

ženiring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TODOROVIČ IN

OSTALI, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vojkova 91
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelja: Todorovič Sašo in Todo-

rovič Borivoje, oba Ljubljana, Vojkova 91,
vstopila 20. 2. 1995, vložila po 15.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Todorovič Borivoje, imenovan 20. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Todorovič Sašo, imenovan 20. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 300 Proiz-
vodnja pisarniških strojev in računalnikov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 6010
Železniški promet; 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-21780

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01159 z dne 9. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26207/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894654
Firma: KOSEC & CO, import – ex-

port, d.n.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Prešernova 36
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kosec Brigita in Kosec

Janez, oba Mengeš, Prešernova 36, vstopila

1. 2. 1995, vložila po 5.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kosec Brigita, imenovana 1. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ko-
sec Janez, imenovan 1. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev, kot pomočnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2622 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-21782

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01325 z dne 19. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26228/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5895952
Firma: VEND & CO., storitve, trgovi-

na in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: VEND & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Škofljica, Puciharjeva ulica 16
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Ponikvar Robert, Škoflji-

ca, Puciharjeva ulica 16, vstop 17. 3. 1995,
vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ponikvar Robert, imenovan 17. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 51488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-21783

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01346 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CARANTANIA COM-
MERCE, trgovsko in posredniško podjet-
je, družba z omejeno odgovornostjo, Va-
če 29, Vače, sedež: Vače 29, Vače, pod
vložno št. 1/22312/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, ustanoviteljev, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5759765
Firma: VRHOVEC & REBOLJ, trgov-

sko in posredniško podjetje, d.n.o., Vače
Skrajšana firma: VRHOVEC &

REBOLJ, d.n.o., Vače
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vače, Vače 27
Ustanovitelja: Pečar Franc in Pečar Ma-

rinka, oba izstopila 22. 3. 1995; Vrhovec
Andrej, Vače, Vače 27, vstop 22. 3. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Rebolj Marinka,
Izlake, Kostrevnica 9, vstop 22. 3. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečar Franc, razrešen 22. 3. 1995;
direktor Vrhovec Andrej, imenovan 22. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
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s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-21785

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01512 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa VIV, d.o.o., podjetje za
mednarodno trgovino, Domžale, Mikloši-
čeva 4b, sedež: Miklošičeva 4b, Domžale,
pod vložno št. 1/26093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5890691
Firma: VIV, d.o.o., podjetje za medna-

rodno trgovino, Ljubljana, Tržaška 132
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132.

Rg-21787

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02045 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ENDRESS + HAUSER, sve-
tovalni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ger-
bičeva 101, sedež: Gerbičeva 101, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5846960
Osnovni kapital: 2,560.000 SIT
Ustanovitelj: ENDRESS + HAUSER (In-

ternational) Holding AG, Reinach BL, Ka-
genstrasse 7, vstop 14. 4. 1994, vložek
2,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5154 Trgovina na debelo s ko-

vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-21788

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02071 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZANKA, podjetje za pro-
izvodnjo tekstilnih izdelkov, drobne ga-
lanterije in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Hladilniška pot 23, sedež: Hladilniška pot
23, Ljubljana, pod vložno št. 1/16017/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ter uskladitev dejavnosti in imena
družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5605946
Ustanoviteljica: Anžur Zlatka, Ljublja-

na, Hladilniška pot 23, vstop 28. 2. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 176 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 511 Posredništvo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom

povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
744 Ekonomska propaganda; 926 Športna
dejavnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-21859

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02182 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR-NEBOTIČ-
NIK, gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tivolska 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/02772/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča začetek redne likvidacije, spremembo
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5249627
Firma: MERCATOR-NEBOTIČNIK,

gostinstvo, d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: MERCATOR-NEBO-

TIČNIK, d.o.o. – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vodovnik Jože, razrešen 14. 4. 1995;
likvidator Toš Andrej, Ljubljana, Beethov-
nova 14, imenovan 14. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-22028

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05404 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa RAM & DA, d.o.o., trgovi-
na in servisiranje kmetijskih strojev in
njihovih delov ter obdelava in predelava
kovinskih predmetov, sedež: Podsmreka
7, Dobrova, pod vložno št. 1/03313/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5307228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rotar Anton in Rotar Ma-

tejka, oba Dobrova, Podsmreka 7, vstopila
21. 2. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-22031

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06482 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TEMSS, tehnično ekonom-
ski servis in storitve, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 158, Ljubljana, pod vložno št.
1/14064/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5539579
Firma: BM Studio, storitve in prodaja,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Mladenović Tamara,

vložek 375.000 SIT in Mladenović Emilija,
vložek 1,125.000 SIT, obe Ljubljana, Brile-
jeva 22, vstopili 3. 11. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mladenović Tamara, razrešena 29.
4. 1994; direktorica Mladenović Emilija,
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imenovana 29. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-22035

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06547 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa AGROCVET, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Grosuplje, se-
dež: Cikava 50, Grosuplje, pod vložno št.
1/05811/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5344727
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gliha Franc, Grosuplje, Ci-

kava 50, vstop 27. 2. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06604 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GOZDAR COMMERCE,
podjetje za posek, spravilo, predelavo le-
sa in trgovino, d.o.o., Grčarice 27A, Dole-
nja vas, sedež: Grčarice 27A, Dolenja vas,
pod vložno št. 1/18397/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5635217
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dezordo Damijan, Dolenja

vas, Grčarice 27A, vstop 10. 10. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22046

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06854 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu vpisa KEELI, podjetje za zuna-
njetrgovinsko poslovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Vošnjakova 5, sedež: Vošnjakova 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13583/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo zastopnikov in povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5524334
Osnovni kapital: 1,670.465 SIT
Ustanovitelj: Kenda Željko, Zaprešič,

Augusta Šenoe 70, vstop 16. 10. 1991, vlo-
žek 1,670.465 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bavec Silvester, imenovan 28. 4. 1994,
Stari trg pri Ložu, Smelijevo naselje št. 33,
zastopa neomejeno do višine 50.000 DEM
za vse posle, ki presegajo navedeni znesek,
pa mora imeti direktor soglasje družbenika.
Prav tako mora imeti direktor soglasje druž-
benika za odsvojitev in obremenitev osnov-
nih sredstev; direktor Kenda Željko, Zapre-
šič, Augusta Šenoe 70, razrešen 28. 4. 1994,
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-22050

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07993 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa Iskra RIS, računalniške in-
telektualne storitve, d.o.o., Ljubljana,

Stegne 27, sedež: Stegne 27, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10935/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460131
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA FERITI, Podjetje

za proizvodnjo feritov in novih komponent,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 29, vstop 5. 1.
1991, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ISKRA NAPRAVE IN
ORODJA, Proizvodnja strojev in naprav in
orodij, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, vstop 5.
1. 1991, vložek 90.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ISKRA SEM, Elementi za
elektroniko, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403, vstop 5. 1. 1991, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ISKRA TEZE HOLDING, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 27, vstop 5. 1. 1991, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ISKRA
ELEKTROLITI, Proizvodnja elektronskih
kondenzatorjev, d.o.o., Mokronog, Stari trg
36, vstop 5. 1. 1991, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Puc Peter, Ljub-
ljana, Ob žici 1, vstop 5. 1. 1991, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hren Irena, Ljubljana, Brilejeva 21, vstop
5. 1. 1991, vložek 210.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zorn Ljubica, Ljublja-
na, Na jami 9, vstop 5. 1. 1991, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sever Matija, Ljubljana, Črtomirova 27,
vstop 5. 1. 1991, vložek 180.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bogdanovič Igor,
Ljubljana, Žaucerjeva 22, vstop 5. 1. 1991,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brumen Uroš, Kamnik, Koriše 1,
vstop 5. 1. 1991, vložek 180.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Benedičič Marija,
Ljubljana, Podmilščakova 17, vstop 5. 1.
1991, vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rapoša Andrej, Ljubljana, Eins-
pielerjeva 16, vstop 5. 1. 1991, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: storitve in avto-
matske obdelave podatkov; organizacijsko
svetovanje in strokovno izobraževanje pri
programski aplikativni opremi; aplikativna
razvojna raziskovalna dejavnost na področju
poslovne in tehnične informatike; razvoj in
uvajanje računalniške programske opreme;
zastopstvo in trženje lastnih in tujih produk-
tov s področja organizacije, informatike, pro-
gramsko aplikativne in računalniške opreme;
računovodske, knjigovodske storitve ter iz-
delava analiz; finančno svetovanje – posre-
dovanje; ekonomsko in organizacijsko sve-
tovanje; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; storitve
na področju reklame in ekonomske propa-
gande; svetovanje na področju davčnega si-
stema; svetovanje, zbiranje informacij in raz-
voj programov; proizvodnja računalniških si-
stemov; uvoz in izvoz blaga in storitev na
področju organizacije, informatike, program-
sko aplikativne in računalniške opreme.

Rg-22073

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14295 z dne 28. 3. 1995 pri

subjektu vpisa Slovensko narodno gleda-
lišče DRAMA Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21228/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5698375
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bibič Polde, razrešen 31. 8. 1994;
zastopnik Pipan Janez, imenovan 1. 9. 1994,
Ljubljana, Vojkova 9, kot ravnatelj zastopa
brez omejitev.

Rg-22074

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14322 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SCT-Strojni inženiring,
d.o.o., Kavčičeva 66, Ljubljana, sedež:
Kavčičeva 66, Ljubljana, pod vložno št.
1/17399/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo tipa osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5605423
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vovk Leopold, Domžale, Bistriška
10, razrešen 17. 9. 1992 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22080

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14479 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Spodnja Šiš-
ka, Gasilska 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/01211/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5084326
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Pezdir Jožica, Ljubljana, Rožna do-
lina c. VII/24, imenovana 1. 9. 1994, kot
pomočnica ravnateljice zastopa šolo brez
omejitev; zastopnica Plut Darinka, razreše-
na 1. 9. 1994.

Rg-22083

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14506 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PRE-
DOSLJE, p.o., Videm 80, Videm – Dobre-
polje, pod vložno št. 1/01222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5089956
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Miklič Jožef, Videm – Dobrepolje,
Videm 42A, razrešen 31. 8. 1994 in imeno-
van za zastopnika, ki kot v.d. ravnatelj za-
stopa šolo neomejeno.

Rg-22087

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 15087/94 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa Univerza v Ljubljani, Prav-
na fakulteta, pod vložno št. Rgz III 266/10
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena, sedeža in zastopnika s temi-
le podatki:

Spremembo imena, ki odslej glasi: Uni-
verza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Skrajšano ime: Pravna fakulteta v Lju-
bljani



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 2. IV. 1996 Stran 1069

Spremembo sedeža, ki odslej glasi: Kon-
gresni trg 12, Ljubljana

Izbriše se dosedanji dekan prof. dr. Al-
bin Igličar; na novo se vpiše prof. dr. Polon-
ca Končar, dekan.

Rg-22288

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02960 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SOLUCIJA, svetovanje,
marketing, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržaška 76, Ljubljana, pod vložno št.
1/15558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5575389
Firma: SOLUCIJA, svetovanje, mar-

keting, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaš-
ka 76

Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelja: Kukovec Barbara, Kranj,

Jaka Platiše 7, vstop 4. 11. 1991, vložek
774.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jež Mateja, Ljubljana-Polje, Pod Debnim
vrhom 11, vstop 4. 11. 1991, vložek 774.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03227 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VITAR, Podjetje za trgovi-
no in storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Sp.
Gameljne 117, Ljubljana, pod vložno št.
1/14767/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo sedeža firme, ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5553377
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tominšek Irena in Tomin-

šek Vanja, oba Ljubljana, Sp. Gameljne 117,
vstopila 20. 11. 1991, vložila po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Todoro-
vič Dragan, Ljubljana, Celjska 25, vstop
9. 2. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tominšek Irena, razrešena 9. 2.
1994; direktor Todorovič Dragan, imeno-
van 9. 2. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnosti podjetja se spremenijo in se-
daj glasijo: proizvodnja zgotovljenih tek-
stilnih izdelkov; prevoz potnikov in blaga v
pomorskem prometu; prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu; trgovina na debe-
lo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; trgovina na
debelo in drobno z mešanim blagom; komi-
sijske, agencijske, zastopniške, konsignacij-
ske in posredniške storitve v prometu blaga
in storitev doma in v tujini; gostinstvo; turi-
zem; posebne igre na srečo; storitve rekla-
me in ekonomske propagande; finančno,
davčno in komercialno svetovanje; borzno
posredništvo; knjigovodske in računovod-
ske storitve; trgovina z vozili, deli in pribo-
rom na debelo in drobno; leasing posli; me-
njalniški posli; zastavljalnica.

Rg-22292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03280 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa BORCOL TRADE, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., Medvode, sedež: Tur-
kova 19, Medvode, pod vložno št.
1/09839/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5517087
Osnovni kapital: 1,518.963 SIT
Ustanovitelja: Mesesnel Borut, Medvo-

de, Turkova 19, vstop 20. 11. 1990, vložek
887.963 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mesesnel Peter, Medvode, Turkova 19,
vstop 28. 1. 1994, vložek 631.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-22293

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03354 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BERČON, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Litija, Bobek 1, sedež:
Bobek 1, Litija, pod vložno št. 1/14004/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5569605
Osnovni kapital: 4,916.000 SIT
Ustanovitelj: Berčon Ciril, Litija, Bobek

1, vstop 4. 12. 1991, vložek 4,916.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Berčon Ciril, razrešen 20. 2. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1595 Proiz-
vodnja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;

2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proi-
zvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja foto-
grafskih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 3622 Proi-
zvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa.

Rg-22303

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08371 z dne 9. 6. 1995 pri
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subjektu vpisa OKRAM, podjetje za trgo-
vino, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vlahovičeva 40, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5526183
Sedež: Ljubljana, Jakčeva 40
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Češnovar Marko, vložek

1,200.000 SIT; Češnovar Tjaša, vložek
400.000 SIT in Češnovar Miha, vložek
400.000 SIT, vsi iz Ljubljane, Jakčeva 40,
vstopili 29. 10. 1991, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost se razširi na: trgovina na drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi.

Dejavnost se v celoti glasi: trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; trgovina in zastopanje za živilske
in neživilske izdelke; komercialni posli v
funkciji prometa blaga in storitev; neome-
njene storitve na področju prometa; pro-
izvodnja in kooperacija: elektronskih in te-
lekomunikacijskih naprav, predelava ke-
mičnih izdelkov; tekstilne preje in tkanin,
zgotovljenih tekstilnih izdelkov; usnjene
obutve in galanterije; grafične dejavnosti;
raznovrstnih izdelkov; kmetijska proizvod-
nja; opravljanje poslov zunanjetrgovinske-
ga prometa, uvoz in izvoz živilskih in ne-
živilskih izdelkov ter zastopanje tujih firm;
opravljanje mednarodnih prometno agen-
cijskih poslov.

Rg-22305

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08419 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MDM, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03883/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5321034
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drašler Marko in Drašler

Marta, oba Ljubljana, Tomažičeva 91, vsto-
pila 26. 12. 1989, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-22308

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08427 z dne 9. 6. 1995, pri
subjektu vpisa PROADRIA, notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., sedež: Vrhovci
c. XXVI/14, Ljubljana, pod vložno št.
1/22887/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5767601
Osnovni kapital: 1,500.368 SIT
Ustanovitelja: Pogačar Rudi, Ljubljana,

Vrhovci c. XXVI/14, vstop 19. 4. 1993,
vložek 750.184 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kumerdej Andrej, Ljubljana,
Trstenjakova 14, vstop 19. 4. 1993, vložek
750.184 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08428 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LIPA SISTEMI, Projekti-
ranje, gradnja sistemov in zastopstva,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Celovška 125,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22322 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5759919
Osnovni kapital: 8,230.000 SIT
Ustanovitelja: Bizilj Karel, vložek

938.000 SIT in Bizilj Andrej, vložek
3,292.000 SIT, oba Ljubljana, Celovška 125,
vstopila 12. 3. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-22319

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08874 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GORA, Gozdarstvo, lesna
predelava, trgovina, d.o.o., Grahovo, se-
dež: Grahovo 73, Grahovo, pod vložno št.
1/10131/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo ustano-
viteljev, deležev, zastopnikov in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5534372
Skrajšana firma: GORA, d.o.o., Graho-

vo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šega Vasilij, Grahovo,

Grahovo 73, vstop 18. 12. 1990, vložek
969.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šega Blaž, Grahovo, Grahovo 73, vstop
15. 4. 1994, vložek 530.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vengust Franjo, Rakek,
Gasilska 12a, vstop 18. 12. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajc Božidar, razrešen 2. 12. 1994;
direktor Šega Vasilij, razrešen 5. 11. 1993;
direktor Šega Blaž, imenovan 2. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in

rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom in mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5223
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing).
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Rg-22320

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08890 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa STREHOVEC, Transport-
ne storitve, trgovina, d.o.o., Komenda, se-
dež: Gora pri Komendi 10, Komenda, pod
vložno št. 1/22483/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5767482
Osnovni kapital: 1,668.959 SIT
Ustanovitelja: Strehovec Franc in Stre-

hovec Helena, oba Komenda, Gora pri Ko-
mendi 10, vstopila 29. 3. 1993, vložila po
834.479,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-22324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08914 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LOTOS COMMERCE,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
živilskih in neživilskih proizvodov, mar-
keting, inženiring, storitve,… Ljubljana,
sedež: Stanežiče 7/c, Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/19222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5637694
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelj: Jeke Sebastian, Ljubljana-

Šentvid, Stanežiče 7/c, vstop 12. 5. 1992,
vložek 1,680.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jeke Vincencij, imenovan 15. 5.
1994, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 7/c, kot
pomočnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi in glasi odslej v ce-
loti: proizvodnja finalnih izdelkov iz lesa,
proizvodnja gotovih tekstilnih proizvodov,
lesne, papirne, plastične ter kovinske emba-
laže; predelava zdravilnih zelišč; proizvod-
nja medicinskih vazelinov in parafinov, ki-
rurških materialov, eteričnih olj, losionov,
parafarmacevtskih proizvodov z zdravilni-
mi učinki brez recepta kot so proizvodi iz
medu z zdravilnimi učinki; trgovina lastnih
proizvodov; trgovina na drobno in debelo
neživilskih proizvodov: elektrotehnični in
elektronski aparati, radijski in TV sprejem-
niki, deli in potrebščine, elektrotehnični ma-
terial in izdelki, oprema, svetilna telesa, fo-
tografski in kinematografski aparati, instru-
menti in aparati za potrebe izobraževanja,
znanstvenega raziskovanja, za poklicno
uporabo, ure in izdelki iz plemenitih kovin,
gradbeni, sanitarni, instalacijski in ogreval-
ni material, rezani in okrogli les, keramika,
kozmetika, steklo, porcelan, plastični izdel-
ki, barve in potrebščine, čistilna sredstva,
galanterija, bižuterija, zlati predmeti, nakit
iz zlata in plemenitih kovin, bazarsko blago
ter igrače, knjige, glasbila, muzikalije, pa-
pir, šolski in pisarniški material, tobačni iz-
delki in vžigalice, izdelki za šport, lov in
kampiranje, vrvarski izdelki in izdelki iz
konoplje, jute, gumijasti izdelki iz kavčuka
in plastičnih mas, sedlarski in jermenarski

izdelki ter potrebščine, volna, krzno, kože,
živalski odpadki in njihova dlaka, starine in
umetnine, izdelki domače in umetne obrti,
kovinski in železarski izdelki, tehnična
oprema in rezervni deli, repro in potrošni
material za oskrbovanje proizvodnje in sto-
ritvenih dejavnosti, carinsko blago, ortoped-
ski pripomočki; trgovina na drobno in debe-
lo živilskih proizvodov; komisijske proda-
jalne in posredništvo; stojnična trgovina; tr-
govina in posredovanje v prometu z
nepremičninami; posredovanje in prodaja
idej ter lon posli; leasing posli z vozili, ra-
čunalniki in športno opremo; trgovina z mi-
neralnimi olji; trgovina z naftnimi derivati
in plinom; trgovina z rabljenimi vozili, deli
in priborom; trgovina z zdravili na debelo;
trgovina od vrat do vrat; sejemska prodaja;
katalogna prodaja; prodaja po pošti; proda-
ja ob posebnih prilikah in za posebne name-
ne; ustanavljanje investicijskih družb in vo-
denje le-teh; marketing, storitve raziskova-
nja tržišča, ekonomske in organizacijske ter
tehnološke storitve; transportne storitve v
cestnem, zračnem in vodnem prometu; av-
tomehanični servis, kreiranje ekonomske
propagande, reklame, realizacija propagand-
nih načrtov, priprava in prezentiranje pla-
katov, reklamnih panojev, aranžiranje in or-
ganiziranje razstav, sejmov in štantov; naje-
manje oziroma izposojevalnica vozil, pisar-
niških strojev in aparatov, plovil,
stanovanjske opreme, opravljanje storitev
pri izposoji; rent-a-car; komercialni inženi-
ring; knjigovodski inženiring, storitve s po-
dročja knjigovodstva, vodenje knjig, ipd.;
kurirske storitve prenosa vrednostnih papir-
jev in denarja; finančni inženiring, svetova-
nje, organiziranje pri izvedbi raznih finanč-
nih transakcij pri najemanju kreditov, iz-
vedba pogodb v tej smeri, ocenitve raznih
investicij borzni posli, menjalnica, borza
plemenitih kovin, izdaja vrednostnih papir-
jev, izposojevalnica; varovalna služba ob-
jektov in ljudi; frizerske storitve; leasing z
rabljenimi vozili in tujo delovno silo; šport-
na, sprostilna in zdravstvena masaža s fitne-
som; športni turizem, lovski turizem; go-
stinstvo: hoteli, moteli, turistična naselja s
sezonskim poslovanjem, campi, prenočišča,
gostilne bifeji, catering-potujoči bifeji, pla-
ninski domovi, camp prikolice, gostinske
storitve prehrane, samopostrežne restavra-
cije, organiziranje večjih gostinskih priredi-
tev, kavarne, bari, fitnes, savna, kozmetični
saloni; šport: organiziranje in izvajanje
športnih prireditev med amaterji in profe-
sionalci; vodenje lekarne in prodaja zdravil;
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih pro-
izvodov, izvoz lastne proizvodnje, uvoz su-
rovin in repromateriala za lastno proizvod-
njo; posredovanje v zunanjetrgovinskem
prometu (trgovina v reeksportu), zastopanje
in predstavljanje v prometu blaga in storitev
ter konsignacija v okviru svoje dejavnosti;
mednarodne razstave, mednarodni turizem,
šport in turistika, lovski turizem; storitve
raziskovanja in uporabe informacij v gos-
podarstvu.

Rg-22327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09783 z dne 14. 7. 1995 pri

subjektu vpisa RIPOS, d.o.o., Podjetje za
računovodske storitve, izdelovanje in tr-
ženje programske opreme ter svetovanje,
Ljubljana, Rojčeva 9, sedež: Rojčeva 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15179/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5555329
Firma: RIPOS, d.o.o., Podjetje za ra-

čunovodske storitve, izdelovanje in trže-
nje programske opreme ter svetovanje,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Na Herši 2
Osnovni kapital: 1,569.672 SIT
Ustanovitelji: Povše Miran, Ljubljana,

Rojčeva 9, vstop 18. 11. 1991, vložek
523,224 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šlibar-Lipič Miša, izstop 16. 5. 1994; Strgar
Tomaž, Ljubljana, Prekmurska 2, vstop 18.
11. 1991, vložek 523.224 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rupnik Rok, Ljubljana, Pod-
gornikova 1, vstop 18. 11. 1991, vložek
523.224 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berjak Helena, izstop 16. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Šlibar-Lipič Miša, razrešena 16. 5.
1994; zastopnica Berjak Helena, razrešena
16. 5. 1994.

Rg-22328

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09784 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MI, podjetje za trgovino,
marketing in storitve, d.o.o., Cerknica,
Notranjska 8, sedež: Notranjska 8, Cerk-
nica, pod vložno št. 1/06293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, ustanoviteljev in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5354331
Firma: Klančar M in B, družba za tr-

govino, marketing in storitve, d.n.o.,
Cerknica

Skrajšana firma: Klančar M in B, d.n.o.,
Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Klančar Mihaela, vstop
27. 3. 1990 in Klančar Bojan, vstop 24. 5.
1994, oba Cerknica, Notranjska 8, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dodajo se naslednje dejavnosti: pro-
izvodnja vitraža; umetna obrt; restavrator-
ska dela; izdelava in prodaja umetniških del.

Dejavnosti se odslej glase: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi (v celoti) in
neživilskimi proizvodi (v celoti); posredo-
vanje pri trgovini na debelo in drobno z
živilskimi (v celoti) in neživilskimi proizvo-
di (v celoti); komercialni posli v uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
posredniški posli s področja prometa blaga
in storitev; zastopanje v okviru dejavnosti;
storitve reklame in ekonomske propagande;
galerijska dejavnost – organizacija; turistič-
na dejavnost – organizacija; gostinska de-
javnosti; založniška dejavnost; proizvodnja
vitraža; umetna obrt; restavratorska dela;
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izdelava in prodaja umetniških del; izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov (v
celoti); posredovanje pri izvozu in uvozu na
debelo in drobno z živilskimi (v celoti) in
neživilskimi proizvodi (v celoti), urejanje
carinskih, špediterskih in ostalih formalno-
sti; zastopanje tujih firm; komisionarski in
konsignacijski posli.

Rg-22332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09799 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ROBERT BOSCH, trgov-
sko in servisno podjetje, d.o.o., Celovška
228, Ljubljana, sedež: Celovška 228,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20425/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zastopnike
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5688515
Ustanovitelj: Robert Bosch GmbH,

D-7000 Stuttgart 10, Robert Bosch Platz 1,
vstop 30. 9. 1992, vložek 46,040.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gotthard Bertil Heinrich, Frankfurt –
Main, imenovan 19. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Irgolič Igor, Ljub-
ljana, Pražakova 20, imenovan 19. 5. 1994.

Rg-22346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/0992 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa CGS, računalniška grafika
in CADD sistemi, d.o.o., Jerančičeva 10a,
Ljubljana, sedež: Jerančičeva 10a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5368839
Firma: CGS, računalniška grafika in

CADD sistemi, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Vojkova 65
Osnovni kapital: 3,452.075,20 SIT
Ustanovitelja: Šajn Matjaž, Ilirska Bi-

strica, Jurčičeva 22, vstop 18. 4. 1990, vlo-
žek 1,726.037,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dimnik Tomaž, Ljubljana-Črnuče,
Cesta v Podboršt 2, vstop 18. 4. 1990, vlo-
žek 1,726.037,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22355

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09941 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ELDRO, podjetje za pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Gosposvetska
13, Ljubljana, sedež: Gosposvetska 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14034/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5541662
Firma: ELDRO, podjetje za proizvod-

njo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELDRO, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 9,290.000 SIT
Ustanoviteljica: Drole Veronika, Ljub-

ljana, Dunajska cesta 433, vstop 21. 10.

1991, vložek 9,290.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: vse vrste pro-
izvodnih dejavnosti; vse vrste dejavnosti s
področja gradbeništva; proizvodnja na po-
dročju elektromehanike in njene komplemen-
tarne dejavnosti; popravila in vzdrževanje
električnih strojev in drugih električnih apa-
ratov in naprav; trgovina z neživilskimi in
živilskimi proizvodi na debelo in drobno vseh
trgovskih strok; storitve na področju prome-
ta; inženiring; organizacija in posredovanje
pri gradnji kompletnih gospodarskih in dru-
gih objektov; kmetijstvo in ribištvo; gozdars-
tvo; promet in zveze; proizvodnja hidroelek-
trične in termoelektrične energije; zdravs-
tveno in socialno varstvo – druge oblike
zdravstvenega varstva; gostinstvo in turizem;
organiziranje in izvajanje prometa z nepre-
mičninami; organiziranje in izvajanje iger na
srečo – igralni aparati; zastopanje domačih
in tujih fizičnih in pravnih oseb.

Rg-22361

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10101 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ECC EFEKT, podjetje za
inženiring, kontroling, konzulting, kupo-
prodajne in zastopniške storitve, d.o.o.,
sedež: Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18234/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5672660
Firma: ECC EFEKT, podjetje za inže-

niring, kontroling in konzalting, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinko Janez, Ljublja-

na, Ulica bratov Učakar 34, vstop 6. 4. 1992,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Marinko Jelena, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 34, vstop 16. 5. 1994, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinko Jelena, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22364

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11741 z dne 29. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa LOGTECH, d.o.o., podjetje za tr-
govino in zunanjo trgovino, Ljubljana, se-
dež: Glinškova pl. 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24052/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5840643
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Adžović Almin, Sarajevo,

M. T. Uče 133, vstop 29. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Adžović Novak Marija, Ljubljana,
Glinškova ploščad 7, imenovana 24. 5. 1994.

Rg-22367

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11771 z dne 8. 6. 1995 pri

subjektu vpisa A.M., podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Sojerjeva 27, sedež: So-
jerjeva 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/13510/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5524393
Firma: A.M. podjetje za trgovino,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,447.000 SIT
Ustanovitelj: Brajkovič Mirko, Pazin,

Katun 58, vstop 15. 10. 1991, vložek
2,447.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brajković Mirko, razrešen 28. 5. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Kiraly Olga, ime-
novana 28. 5. 1994, Ljubljana, Ulica Pohor-
skega bataljona 213, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe glasi: trgovina z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi na debelo in
drobno; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; komercialni posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; eko-
nomsko organizacijske in tehnološke stori-
tve; posredniški, komisijski in agencijski po-
sli; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; računovodsko, knjigovod-
sko, finančno in investicijsko svetovanje,
storitve in nadzor.

Rg-22369

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11792 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FLORIZO, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul.
bratov Komel 22, Ljubljana – Šentvid,
pod vložno št. 1/17139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5618177
Firma: FLORIZO, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul. bra-
tov Komel 22

Osnovni kapital: 1,772.851 SIT
Ustanovitelj: Florjančič Izidor, Ljublja-

na, Ul. bratov Komel 22, vstop 1. 4. 1992,
vložek 1,772.851 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22370

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11823 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KLASEK, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Dragomer,
sedež: Dragomerska 2, Dragomer, pod
vložno št. 1/13675/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, priimka ustanoviteljice in za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5525268
Osnovni kapital: 7,096.500 SIT
Ustanovitelja: Meznarič Darinka, Ljub-

ljana, Rimska cesta 17, vstop 13. 11. 1991,
vložek 3,548.250 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Meznarič Jože, Ljubljana, Drago-
merska 2, vstop 13. 11. 1991, vložek
3,548.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-22376

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12701 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GAMS, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in posredništvo, d.o.o.,
Rozmanova 16, Domžale, sedež: Rozma-
nova 16, Domžale, pod vložno št.
1/11402/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5756413
Firma: GAMS, podjetje za trgovino,

zastopanje in posredništvo, d.o.o., Dom-
žale

Sedež: Domžale, Triglavska 16
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Juričan Anton in Juričan

Sonja, oba Domžale, Triglavska 16, vstopi-
la 25. 1. 1991, vložek 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-22377

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12702 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa S-KIT, Inženiring, koope-
racije, veleprodaja, uvoz izvoz, smučar-
ska šola, d.o.o., Kamnik, Pot na Poljane
6/b, sedež: Pot na Poljane 6/b, Kamnik,
pod vložno št. 1/10543/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468221
Osnovni kapital: 2,092.548,99 SIT
Ustanovitelji: Sitar Silva, Sitar Peter in

Sitar Sebastjan, vsi Kamnik, Pot na Poljane
7/b, vstopili 20. 12. 1990, vložili po
697.516,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost družbe se razširi: izdelava in
montaža raznovrstnih kovinskih elementov
in predmetov; trgovina z živili na debelo in
drobno; pekarna kruha, kolačev in slaščic.

Dejavnost družbe je: kooperacija z do-
mačimi podjetji; trgovina z neživilskimi pro-
izvodi na debelo in drobno; posredniški, za-
stopniški, agencijski in komisijski posli v
prometu blaga in storitev; organizacija pro-
jektiranja, storitev inženiringa in tehnično
ekonomsko svetovanje; organizacija naba-
ve reprodukcijskega materiala in materiala
za potrebe obrtnih storitev; zastopanje do-
mačih firm; organizacija in vodenje smu-
čarske šole, organizacija tekmovanj in ser-
vis športne opreme; finančni inženiring; go-
stinstvo in turizem; izdelava in montaža
raznovrstnih kovinskih elementov in pred-
metov; trgovina z živili na debelo in drob-
no; pekarna kruha, kolačev in slaščic.

Rg-22390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12864 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa EIP, storitve, montaža, tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina,
C. XVII-4b, sedež: Rožna dolina, C. XVII-
4b, Ljubljana, pod vložno št. 1/22500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5758793
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Čamič Senja, Škofljica,

Pijava gorica 217, vstop 29. 3. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Velkavrh Andreja, Ljubljana-Moste, Pre-
glov trg 10, vstop 29. 3. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14959 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PROREKLAM, Podjetje za
reklamo in ekonomsko propagando,
d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 1, sedež: Re-
boljeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/17836/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617669
Firma: PROREKLAM-EUROPLA-

KAT, d.o.o., podjetje za ekonomsko pro-
pagando in reklamo, Ljubljana

Skrajšana firma: PROREKLAM-
EUROPLAKAT, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Grampovčanova 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ankunder Steiermarkisc-

he Ankundigungsges m.b.H., Graz, Avstri-
ja, Herengasse 7, vstop 17. 1. 1992, vložek
573.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Proreklam, d.o.o., izstop 6. 10. 1992; Euro-
plakat International Werbegesellschaft
m.b.H., Dunaj, Avstrija, Litfasstrasse št. 6,
vstop 28. 6. 1993, vložek 735.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Edi Laura, Zagreb,
Vijenac 6, vstop 6. 10. 1992, vložek 191.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Edi Laura, razrešena 9. 11. 1991;
direktor Žontar Tomaž, imenovan 9. 11.
1993, Škofja Loka, Sveti Duh 91, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Rothmann
Helmut, imenovan 17. 1. 1991, Judendorf-
Strassenge, Ringsiedlung 3; prokurist Bar-
bel Presch, imenovan 28. 6. 1993, Dunaj,
Avstrija, Litfasstrasse 6.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-22400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16226 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ACTIVIA-BOX, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Čopova

5a, Ljubljana, pod vložno št. 1/18222/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854326
Sedež Ljubljana, Gornji trg 4
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1995: 501

Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 723 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev.

Rg-22404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17969 z dne 8. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26632/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Koper, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5596831
Firma: POB-LES, trgovina z lesom in

proizvodnjo, d.o.o., Cerknica, Martinjak
25

Skrajšana firma: POB-LES, d.o.o.,
Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerknica, Martinjak 25
Osnovni kapital: 1,507.992 SIT
Ustanovitelj: Petrič Branko, Cerknica,

Martinjak 25, vstop 21. 11. 1994, vložek
1,507.999 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sajevec Mirko, izstop 21. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrič Branko, imenovan 21. 11.
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1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Sajevic Mirko, razrešen 21. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6010 Železniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport,; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440

Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-22407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02325 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MILICH SECURITY,
d.o.o., Mengeš, Aktivna in pasivna zašči-
ta – Blindatura, Slomškova 9, Mengeš,
sedež: Slomškova 9, Mengeš, pod vložno
št. 1/06912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5370663
Firma: MILICH SECURITY, d.o.o.,

Mengeš, Aktivna in pasivna zaščita –
blindatura

Skrajšana firma: MILICH SECURITY,
d.o.o., Mengeš

Sedež: Mengeš, Slovenska cesta 64
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 281

Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6420 Telekomunikacije; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7460 Proizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-22410

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02597 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TS MARKETING, Export-
import, servis in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Zavetiška 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20636/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717663
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 1
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1995: 511

Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 6245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
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nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic,
arhivov, muzejev in druge kulturne dejav-
nosti; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-22415

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02807 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ITM, Podjetje za informa-
tiko, tehnologijo in marketing, d.o.o., se-
dež: Hradetskega 72, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08326/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5407109
Ustanovitelja: Lukanovič Miro, Brezo-

vica pri Ljubljani, Jožeta Kopitarja 59, vstop
17. 7. 1990, vložek 684.950 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kolbe Marija, Ljublja-
na, Vošnjakova 5, vstop 29. 5. 1995, vložek
76.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proi-
zvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3220 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in apartov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-22434

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05514 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa POSREDNIK ALBATROS,
d.o.o., trgovsko podjetje z neživilskimi in
živilskimi proizvodi na debelo in drobno,
gostinstvo in turizem, transport in mar-
keting, sedež: Dunajska 217, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22383/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, skrajšane firme in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5760569
Skrajšana firma: POSREDNIK ALBA-

TROS, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Škrinar Hugo, Ljubljana,

Glinškova ploščad 8, vstop 18. 2. 1993, vlo-
žek 1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost firme glasi: 07011 Trgovina z
živilskimi proizvodi na drobno; 07012 Tr-
govina z neživilskimi proizvodi na drobno;
07013 Trgovina z mešanim blagom na drob-
no; 07014 Trgovina z vozili in deli na drob-
no; 07015 Trgovina z naftnimi derivati na
drobno; 07021 Trgovina z živilskimi pro-
izvodi na debelo; 07022 Trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo; 07023 Trgovina
z vozili, deli in priborom na debelo; 07025
Trgovina z mešanim blagom na debelo;
07026 Trgovina z industrijskimi odpadki na
debelo; 08011 Gostinske storitve nastani-
tve; 08012 Gostinske storitve prehrane;
08019 Druge gostinske storitve; 08020 Tu-
ristično posredovanje; 11030 Storitve na po-
dročju prometa; 06050 Cestni promet;
06060 Mestni promet; 06080 Prekladalne
storitve; 06020 Pomorski promet; 06030

Rečni in jezerski promet; 06040 Zračni pro-
met; 11090 Poslovne storitve; 09020 Oseb-
ne storitve in storitve gospodinjstvom;
11040 Projektiranje in sorodne tehnične sto-
ritve; menjalniški posli; opravljanje storitev
kooperacije v celoti; proizvodnja barv, la-
kov in kemikalij.

Naslednje dejavnosti se brišejo: trgovina
z neživilskimi in živilskimi proizvodi na
debelo in drobno v celoti; opravljanje de-
javnosti gostinstva in turizma v celoti;
opravljanje storitev, finančni inženiring in
svetovanje v celoti; zastopanje domačih firm
v celoti; izvoz blaga neživilskih in živilskih
proizvodov v celoti; skladiščenje blaga in
opravljanje transportnih prekladalnih stori-
tev v celoti s prevozi v cestnem, železniš-
kem, letalskem in pomorskem prometu;
opravljanje in posredovanje prodaje blaga
neživilskih in živilskih proizvodov v celoti;
storitve reklame in ekonomske propagande
v celoti; najemanje in dajanje v najem avto-
mobilov in plovil v celoti; čiščenje in vzdr-
ževanje objektov, osebne storitve in storitve
gospodinjstvom.

Rg-22467

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09778 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SETIMEX, Zastopanje in
trgovina, d.o.o., Višnja Gora, sedež: Mest-
ni trg 11, Višnja Gora, pod vložno št.
1/20284/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, za-
stopnikov – preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5704391
Firma: SETIMEX Petek & družbeniki,

d.n.o., zastopanje in trgovina, Višnja Go-
ra, Mestni trg 11

Skrajšana firma: SETIMEX Petek &
družbeniki, d.n.o., Višnja Gora

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Petek Vid, Višnja Gora,
Mestni trg 11, vstop 2. 11. 1992, vložek
51.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Grum Marinka, Višnja
Gora, Mestni trg 11, vstop 2. 11. 1992, vlo-
žek 49.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Petek Jože, izstop 25.
5. 1994; Prpar Lojzka, izstop 25. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Prpar Lojzka, razrešena 25. 5. 1994;
direktor Petek Vid, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovod-
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ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-22466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09773 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MODELINA, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 53, sedež:
Celovška 53, Ljubljana, pod vložno št.
1/08267/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, sedeža, skrajšane firme,
ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394449
Firma: Alenka Medved & CO MO-

DELINA, d.n.o., družba za tržne komu-
nikacije in svetovanje, Ljubljana, Ulica
Ane Ziherlove 10

Skrajšana firma: Alenka Medved & CO
MODELINA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ane Ziherlove 10
Ustanovitelja: Medved Alenka, vstop 14.

8. 1990 in Medved Tomaž, vstop 3. 4. 1995,
oba Ljubljana, Ul. Ane Ziherlove št. 10,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Medved Tomaž, imenovan 3. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-22462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08470 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MANAGERESS, družba
za zastopanje, trgovino, marketing in po-
slovno-računalniške storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Primičeva 30, Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/12333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5489393
Firma: MANAGERESS d.n.o., KRAŠ-

KOVIC, podjetje za zastopanje, trgovi-
no, marketing, poslovno-računalniške sto-
ritve, Škofljica

Skrajšana firma: MANAGERESS d.n.o.,
KRAŠKOVIC, Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Kraškovic Marta, Škof-
ljica, Primičeva 30, vstop 28. 3. 1991, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mlakar Nataša, Škof-
ljica, Orle 22, vstop 15. 5. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Rg-22471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09795 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MUU, Podjetje za trgovino
na drobno in debelo, Cesta v Mestni log
60, Ljubljana, pod vložno št. 1/06223/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev in preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5408300
Firma: BULC & Co. P & J, podjetje za

trgovino na drobno in debelo, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: BULC & Co., P & J,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Bulc Primož, vstop 30. 3.
1990 in Bulc Janez, vstop 26. 5. 1994, oba
Ljubljana, Cesta v Mestni log 60, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-22491

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09983 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DOMINA, d.o.o., manage-
ment za nemščino in ambient, Ljubljana,
Vodovodna 28, sedež: Vodovodna 28,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02390/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5291852
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marter Alenka, Ljublja-

na, Spodnji Rudnik I/25, vstop 9. 10. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22501

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10042 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KUSIBO, Podjetje za re-
mont in vzdrževanje vozil, d.o.o., Vodice,
sedež: Bukovica 14, Vodice, pod vložno št.
1/15001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5572380
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kunstelj Branko, Vodice,

Bukovica 14, vstop 15. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22523

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10125 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRELOG, Mednarodno
podjetje za trgovino, storitve in proizvod-
njo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pražakova
12, Ljubljana, pod vložno št. 1/23328/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah –
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5888387
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kostelecky Laha Maria

Ann, Avstrija, 3053 Laaben Klamm 7, vstop

1. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-22533

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10165 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TIMOTEOS, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Van-
dotova 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/24271/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5788633
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dostal Marko, Ljubljana,

Dolenjska cesta 84, vstop 30. 6. 1993, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Logožar Tatjana, Ljubljana, Vandotova
27, vstop 9. 11. 1993, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: trgovina na drob-
no in debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; uvoz in izvoz živilskih in neži-
vilskih izdelkov; izdelava in dodelava in
predelava oblačil in dekorativnih izdelkov;
gostinske storitve; turistično posredovanje
in storitve; prevoz blaga v domačem in med-
narodnem cestnem prometu; zastopanje
podjetij, posredovanje in komisijske stori-
tve pri domačem in mednarodnem prometu
blaga in storitev; tehnično tehnološke, orga-
nizacijske in propagandne marketinške sto-
ritve; gradbeni inženiring; proizvodnja elek-
troinstalacijskega materiala; storitve elek-
troinstalacije; servisno uslužnostna dejav-
nost; vodovodna in instalaterska dela;
zaključna dela v gradbeništvu (zidarska in
pleskarska); centralno ogrevanje; keramič-
na dela.

Rg-22535

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10181 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MEDUR, d.o.o., zastopanje
in posredovanje, sedež: Kamnikarjeva 49,
Škofljica, pod vložno št.1/06000/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5347114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stanonik Marko, Škoflji-

ca, Kamnikarjeva 49, vstop 14. 2. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sever Jožica, izstop 16. 5. 1994.

Rg-22536

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10191 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa EMACO INTERNA-
TIONAL, d.o.o., inženiring, marketing,
consulting, Ljubljana, sedež: Kersnikova
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/10220/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5453917
Osnovni kapital: 1,875.100 SIT
Ustanovitelji: Vahen Tone, Log, Brezo-

vica, Cesta OF 12, vstop 26. 12. 1990, vlo-
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žek 937.550 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žužek Andreja, izstop 15. 4. 1994; Wal-
las Meta, Ljubljana, V Murglah 44, vstop
26. 12. 1990, vložek 937.550 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnosti podjetja se spremenijo in se-
daj glasijo; izdelava investicijske dokumen-
tacije: marketinške študije in raziskave, pre-
fesibiliti študije, fisibiliti študije, finančne,
stroškovne tehno-ekonomske ocene, obliko-
valski inženiring, oblikovanje tehnoloških
podatkov; vodenje projektov: svetovanje in
sodelovanje pri oblikovanju ter vodenju pro-
jektov na področju turizma, industrije, pre-
delovalne industrije in nepremičnin; vode-
nje projektov, prodaja in marketing; akvizi-
cija; zastopanje in posredovanje; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi vseh trgovskih strok; pro-
jektno-promocijske aktivnosti; finančni in-
ženiring; posredovanje pri prometu z nepre-
mičninami.

Rg-22537

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10192 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AMIDA, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Zaloška 47, Ljub-
ljana, sedež: Zaloška 47, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5800145
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Černič Marko, Ljubljana,

Na peči 2, vstop 27. 9. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22540

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10196 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KIMI COMMERCE, pro-
izvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Planja-
va 1, Trzin, Mengeš, pod vložno
št.1/03855/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5311802
Osnovni kapital: 61,154.000 SIT
Ustanovitelji: Imperl Ivo, Ljubljana, Hri-

bernikova 12, vstop 14. 12. 1989, vložek
30,577.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Imperl Mateja, Ljubljana, Hribernikova
12, vstop 14. 12. 1989, vložek 15,288.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Thaler An-
dreja, Ljubljana, Cigaletova 8, vstop 14. 12.
1989, vložek 7,644.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Thaler Boris, Ljubljana, Ci-
galetova 8, vstop 14. 12. 1989, vložek
7,644.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22541

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10197 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MABO, Podjetje za stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21c, sedež:
Stegne 21c, Ljubljana, pod vložno št.
1/21644/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5729513
Osnovni kapital: 1,505.300 SIT
Ustanovitelja: Popović Vlasta, vstop

16. 2. 1993 in Čulumović Željko, vstop
30. 3. 1993, oba Ljubljana, Runkova 2, vlo-
žila po 752.650 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-22547

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10217 z dne 12. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa DAMBI, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/23058/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5661366
Osnovni kapital: 1,524.445 SIT
Ustanovitelji: Mikulič Branko, Ljublja-

na, Metoda Mikuža 16, vstop 14. 5. 1993,
vložek 899.555 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mikulič Dragica, Ljubljana, Metoda
Mikuža 16, vstop 20. 5. 1994, vložek
312.445 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mikulič Ante, Zagreb, Ilica 256b, vstop
1. 10. 1993, vložek 312.445 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-22560

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11940 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa D & G, Podjetje za komer-
cialne usluge, d.o.o., Ljubljana, Vožarski
pot 8, sedež: Vožarski pot 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala in ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5542464
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: D & G, p.o., Prijedor, Vla-

dimira Nazora bb, vstop 11. 11. 1991, vlo-
žek 18.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Avramov Danilo, Ljubljana, Vožarski pot 8,
vstop 27. 5. 1994, vložek 1,490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22562

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15674 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KIPA, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, grafično in trgovinsko
dejavnost, d.o.o., Jamnikarjeva 1, Ljub-
ljana, sedež: Jamnikarjeva 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22823/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, sklep z dne 29. 3. 1995 – Srg
4127/94 se razveljavi s temile podatki:

Matična št.: 5792274
Osnovni kapital: 1,687.900 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Tatjana, Ljub-

ljana, Ul. bratov Učakar 112, vstop 22. 4.
1993, vložek 1,687.900 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-22564

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17993 z dne 13. 7. 1995 pri

subjektu vpisa POST – RA, trgovina in
storitve, d.o.o., Stara cerkev 36, Stara cer-
kev, pod vložno št. 1/09775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5453267

Firma: POST – RA BLATNIK in
BLATNIK, trgovina in storitve, Stara
cerkev 36, Stara cerkev d.n.o.

Skrajšana firma: POST – RA BLATNIK
in BLATNIK, Stara cerkev, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Blatnik Hennin Darinka,
Stara cerkev, Stara cerkev 36, vstop 10. 11.
1990, vložek 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Blatnik An-
gela, Stara cerkev, Stara cerkev 36, vstop
21. 4. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Blatnik Hennin Darinka, razreše-
na 21. 4. 1994 in imenovana za družbenico,
ki zastopa družbo brez omejitev; družbeni-
ca Blatnik Angela, imenovana 21. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Lunder Andrej, Ribnica, Trg Veljka Vlaho-
viča 3, razrešen 21. 4. 1994 in imenovan za
prokurista.

Rg-22569

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02453 z dne 30. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26488/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5902924

Firma: KOCH Servisna oprema, d.o.o.,
Ljubljana, prodaja in servis tehničnih iz-
delkov

Skrajšana firma: KOCH Servisna opre-
ma, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška cesta
št. 228

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Christian KOCH, service

und Handels Gesellschaft m.b.H., Klagen-
furt, August Jaksch Strasse 85-87, vstop
5. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Koch Christian, Wölfnitz, Avstrija, Sel-
tenheimer Strasse 94, imenovan 5. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist To-
plišek Boštjan, Ljubljana, Rašiška 13, ime-
novan 5. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-22585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12819 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa B. & Z., Inženiring za izo-
braževanje, svetovanje in raziskave,
d.o.o., Ljubljana-Polje, Cesta XXVI/3b,
sedež: Polje, Cesta XXVI/3b, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5554748
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995:

80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8531 Institucionalno socialno vars-
tvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9111 Dejavnost poslovnih in delo-
dajalskih združenj; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 52623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-22596

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06283 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CARVER, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Šmarje Sap, Ljub-
ljanska 45, Šmarje Sap, pod vložno št.
1/14493/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5566045
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Zupet Miroslav, Šmarje

Sap, Ljubljanska 45, vstop 17. 12. 1991,
vložek 1,528.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22628

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09373 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ZVAR, podjetje za varils-
tvo, ključavničarstvo in gradbeništvo,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Keršičeva 33, Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/22099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5744229
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Volaj Franc, Trbovlje, Ker-

šičeva 33, vstop 5. 3. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09641 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TURMEX, podjetje za za-
stopanje domačih in tujih firm, proizvod-
njo, trgovino, turizem in prevoz, d.o.o.,
sedež: Dolina 2, Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/05497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5355788
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelja: Peklar Gorazd, Brezovica

pri Ljubljani, Dolina 2, vstop 27. 1. 1990,
vložek 463.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Peklar Janez, Gozd Martuljek, Gobe-
la 14, vstop 27. 1. 1990, vložek 1,082.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22632

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09613 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TEGMA, d.o.o., prodaja in
proizvodnja tehničnih materialov, Brezje
10, Grosuplje, pod vložno št. 1/08310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5411122
Osnovni kapital: 1,597.900 SIT
Ustanovitelj: Rozman Andrej, Grosup-

lje, Brezje 10, vstop 19. 4. 1990, vložek
1,597.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22633

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09714 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ASPEKT, Podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, trgovino in finančno
računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Langusova 7, sedež: Langusova 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5351855
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čahuk Cvetka, Ljubljana,

Bilečanska 5, vstop 13. 2. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čahuk Dušan, Ljubljana, Jamova 60, vstop
13. 2. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-22640

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00343 z dne 29. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26348/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča komanditno družbo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5892872
Firma: KAPIĆ, družba za gradbeniš-

tvo in transport, k.d., Ljubljana, Polanš-
kova ulica 35

Skrajšana firma: KAPIĆ, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Polanškova ulica 35
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Kapić Ismet in Kapić He-

dija, vložek 1.000 SIT, oba Ljubljana, Po-
lanškova ulica 35, vstopila 17. 1. 1995, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kapić Ismet, imenovan 17. 1. 1995,
kot komplementar zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij.

Rg-22642

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11334 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SPRIM, trgovina, servis in
proizvodnja, d.o.o., Vinje 86, Dol pri
Ljubljani, sedež: Vinje 86, Dol pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/18930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5699720
Osnovni kapital: 1,618.000 SIT
Ustanovitelj: Madjar Jože, Dol pri Ljub-

ljani, Vinje 86, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,681.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22653

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06334 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa COBS TRADE, Storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Gubčeve brigade 49, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21819/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5729289
Osnovni kapital: 1,770.698 SIT
Ustanovitelja: Radojičić Aleksandar, Ljub-

ljana, Ulica Gubčeve brigade 49, vstop 23. 11.
1992, vložek 885.349 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Goršič Klemen, Ljubljana, Druš-
tvena ulica 12, vstop 23. 11. 1992, vložek
885.349 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-3845

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00097 z dne 29. 6. 1995 pod št.
vložka 1/03750/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5897696
Firma: POHIŠTVO JAKOLITSCH, pro-

izvodnja in prodaja, d.o.o.
Skrajšana  firma:  POHIŠTVO  JAKO-

LITSCH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobova, Ulica bratov Gerjovi-

čev 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jakolič Drago, Brežice,

Finžgarjeva 1, vstop 22. 2. 1995, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
CRP, inženiring in trgovina, d.o.o., Brežice,
Finžgarjeva 1, vstop 22. 2. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mobel Jakolitsch GMBH, Salzburg-Avstri-
ja, Rudolf Biebl Strasse 42, vstop 22. 2.
1995, vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakolič Drago, imenovan 22. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-3846

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01791 z dne 9. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa PANDORA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Brežice, Topliška c. 35, Brežice,
pod vložno št. 1/02607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5645620
Osnovni kapital. 1,692.000 SIT
Ustanoviteljica: Scholz Ladislava, Za-

greb-Hrvaška, Ul. dr. Antuna Šercera 28a,
vstop 26. 8. 1992, vložek 1,692.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3847

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02045 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRELE, razvoj, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Gubčeva 1, Krško, pod

vložno št. 1/02620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5660556
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Prelovšek Matjaž, Krško,

Gubčeva 1, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3848

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01526 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa BAUMA, podjetje za izvoz-uvoz,
zastopanje in posredovanje, d.o.o., Loka
pri Zidanem mostu, Rečica 16/a, Loka pri
Zidanem mostu, pod vložno št. 1/01551/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo kapitala, ustanoviteljev ter osebe,
pooblaščene za zastopanje in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5448484
Osnovni kapital: 1,517.103 SIT
Ustanovitelja: Baumgartner Magdalena,

Ljubljana, Novakova ulica 5, vstop 10. 12.
1990, vložek 1,064.754 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Baumgartner Karl, Ljubljana,
Novakova ulica 5, vstop 25. 5. 1994, vložek
452.349 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baumgartner Karl, imenovan 25. 5.
1994, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja brez omejitev.

Rg-3849

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02054 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa DOLNIČAR, gradbeništvo in tr-
govina, Boštanj, d.o.o., Dolenji Boštanj
66, Boštanj, pod vložno št. 1/01213/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5405068
Osnovni kapital: 1,565.100 SIT
Ustanovitelja: Dolničar Marinka, vložek

686.500 SIT in Dolničar Anton, vložek
778.600 SIT, oba Boštanj, Dolenji Boštanj
66, vstopila 30. 7. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-3850

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01794 z dne 9. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa KREMULDIN, trgovsko podjetje
Brežice, d.o.o., Marof 31, Brežice, pod
vložno št. 1/03057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5734720
Osnovni kapital: 1,623.000 SIT
Ustanoviteljica: Musar Andra, Brežice,

Marof 31, vstop 8. 3. 1993, vložek 1,623.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3851

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01793 z dne 9. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa LUNA, trgovsko podjetje Breži-
ce, d.o.o., Marof 31, Brežice, pod vložno
št. 1/02944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spre-

membo družbenikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5720443
Osnovni kapital: 1,570.580,50 SIT
Ustanovitelji: Musar Andra, Brežice,

Marof 31, vstop 10. 2. 1993, vložek
120.580,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Musar Lucija, izstop 17. 11. 1993; Mu-
sar Brane, Brežice, Marof 31, vstop 10. 5.
1994, vložek 950.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; KREMULDIN, trgovsko podjet-
je Brežice, d.o.o., Brežice, Marof 31, vstop
10. 5. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-3852

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01737 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa REDEL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Krško, Cesta 4. julija 179, Krško,
pod vložno št. 1/00849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5368928
Osnovni kapital: 1,616.700 SIT
Ustanovitelj: Mikolavčič Alojz, Krško,

Cesta 4. julija 179, vstop 14. 3. 1990, vlo-
žek 1,616.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi na naslednje
dejavnosti: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi proizvodi v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu; kovinsko prede-
lovalna dejavnost: proizvodnja kovinskega
reprodukcijskega materiala, proizvodnja ko-
vinskih stavbnih in drugih konstrukcij, pro-
izvodnja blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov; opravljanje kooperacij-
skih poslov na področju kovinsko predelo-
valne dejavnosti; opravljanje storitev s kme-
tijsko in gradbeno mehanizacijo; prevozi
blaga in drugih tovorov v cestnem prometu.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
komisijska prodaja strojev, opreme in re-
zervnih delov za kmetijsko mehanizacijo;
posredovanje, zastopanje in komisijski po-
sli v prometu blaga in storitev; servisiranje
in vzdrževanje strojev, opreme in rezervnih
delov kmetijske mehanizacije; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi proizvodi v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu;
kovinsko predelovalna dejavnost: proizvod-
nja kovinskega reprodukcijskega materiala,
proizvodnja kovinskih stavbnih in drugih
konstrukcij, proizvodnja blaga za široko po-
rabo in drugih kovinskih izdelkov; oprav-
ljanje kooperacijskih poslov na področju ko-
vinsko predelovalne dejavnosti; opravljanje
storitev s kmetijsko in gradbeno mehaniza-
cijo; prevozi blaga in drugih tovorov v cest-
nem prometu; posli zunanjetrgovinskega
prometa: zunanja trgovina na področju ne-
živilskih proizvodov (uvoz, izvoz); posre-
dovanje, zastopanje in komisijski posli v
zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-3853

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01677 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa FBP, prevozništvo, avtopral-
nica in frizerstvo, Brežice, d.o.o., Buko-
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šek 9, Brežice, pod vložno št. 1/00621/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5333253
Osnovni kapital: 17,007.410 SIT
Ustanovitelja: Bratanič Franc, vložek

8,504.205 SIT in Bratanič Danica, vložek
8,503.205 SIT, oba Brežice, Bukošek 9,
vstopila 29. 1. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-3854

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02211 z dne 9. 8. 1995 pri subjektu
vpisa UTRIP, umetno kovaštvo, tiskarstvo,
računalništvo, trgovina, Brežice, d.o.o., Ce-
sta prvih borcev 9, Brežice, pod vložno št.
1/00740/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča skrajšano firmo, spremembo firme, ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5344450
Firma: UTRIP, tiskarstvo, papirna ga-

lanterija, računalništvo in trgovina, Bre-
žice, d.o.o.

Skrajšana firma: UTRIP, Brežice, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,775.000 SIT
Ustanovitelji: Sušnik Janez, Brežice,

Kettejeva 10, vstop 25. 1. 1990, vložek
1,887.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sušnik Bernardka, Brežice, Kettejeva 10,
vstop 1. 7. 1994, vložek 1,887.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bukovec Marko
in Zorko Jernej, oba izstopila 1. 7. 1994.

Izbriše se dejavnost družbe: kovaštvo in
umetno kovaštvo; trgovina na drobno.

Dejavnost družbe se razširi še na: trgo-
vino na debelo in drobno z vsemi živilskimi
in neživilskimi proizvodi; proizvodnjo pa-
pirne embalaže; ostalo predelavo papirja;
storitve reklame in ekonomske propagande;
komercialne storitve pri prometu blaga in
storitev; neomenjene storitve v prometu –
posredništvo, komisijski posli.

Tako je odslej dejavnost družbe: grafična
dejavnost – tiskanje in tiskarske storitve; knji-
govodske storitve in računalniška obdelava
podatkov; uvoz in izvoz kovin, papirja, gra-
fičnega materiala, pisarniške opreme in last-
nih izdelkov; trgovina na debelo in drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi;
proizvodnja papirne embalaže; ostala prede-
lava papirja; storitve reklame in ekonomske
propagande; komercialne storitve pri prome-
tu blaga in storitev; neomenjene storitve v
prometu – posredništvo, komisijski posli.

Rg-3855

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01825 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGENCIJA ZA VARNOST,
varovanje oseb in premoženja, d.o.o.,
Krško, Cesta 4. julija 59, Krško, pod vlož-
no št. 1/01426/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5438543
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božović Ljubomir, Krško,

Gubčeva 11, vstop 28. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3856
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00071 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa STEMAT, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Mali vrh 21č, Globoko,
pod vložno št. 1/02297/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5618304
Ustanovitelj: Kržan Franc, izstop 14. 12.

1994; Kržan Olga, Globoko, Mali vrh 21č,
vstop 14. 12. 1994, vložek 1,500,584 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kržan Franc, razrešen 14. 12. 1994;
direktorica Kržan Olga, imenovana 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 011 Pride-
lovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin;
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 11132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živa-
li; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov.

Rg-3857
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02139 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BOOM, trgovina, turizem, za-
ložništvo, d.o.o., Krško, Cesta 15b, Krš-
ko, pod vložno št. 1/01491/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5441641
Osnovni kapital: 1,651.454 SIT
Ustanovitelj: Brecl Milan, Celje, Lesko-

vec 20, vstop 17. 12. 1990, vložek 1,651.454
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: proizvodnja pe-
karskih proizvodov; tekstilna in lesna ga-
lanterija.

Dejavnost odslej glasi: trgovina z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok na debelo in drobno; gostinske
storitve; turistična agencija; organizacija in
prirejanje kulturno-turističnih prireditev,
sejmov in razstav; galerijska dejavnost; za-
ložniška dejavnost; marketing; posredova-
nje in zastopanje v prometu blaga in stori-
tev; tekstilna in lesna galanterija.

Rg-3858

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02114 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa TBK, trgovina, d.o.o., Boštanj,
Dolenji Boštanj 130, Boštanj, pod vložno
št. 1/02202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5582075
Osnovni kapital: 1,501.672,59 SIT
Ustanovitelj: Primožič Milan, Boštanj,

Dolenji Boštanj 130, vstop 14. 2. 1992, vlo-
žek 1,501.672,59 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3859

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00080 z dne 10. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa KIRKA, podjetje za trgovino
in turizem, Brežice, d.o.o., Kržičnikova 1,
Brežice, pod vložno št. 1/01536/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, sedeža, kapitala,
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5453496
Firma: KIRKA, proizvodnja in proda-

ja oblačil, d.o.o.
Skrajšana firma: KIRKA, d.o.o.
Sedež: Brežice, Čolnarska pot 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bužančič Žarko, izstop 29.

3. 1995; Gjureković Branimir, Zagreb-Hr-
vaška, Palmotičeva 32, vstop 29. 3. 1995,
vložek 1,470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Leš Zdenka, Zagreb-Hrvaška, Lju-
devita Gaja 2a, vstop 29. 3. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Er-
hatić Zvjezdana, Zagreb-Hrvaška, Šumetič-
ka 39, vstop 29. 3. 1995, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jordanović Emi-
ra, Zagreb-Hrvaška, A. Žaje 34, vstop 29. 3.
1995, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bučančić Žarko, razrešen 29. 3. 1995;
direktor Gjureković Branimir, imenovan 29.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Pertič Borut, imenovan 29. 3. 1995,
Kranj, Zariška 7.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
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ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-3860

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02209 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa PRIM, storitveno podjetje, d.o.o.,
Brežice, Cesta bratov Milavcev 13, Breži-
ce, pod vložno št. 1/03208/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5770700
Osnovni kapital: 1,503.555 SIT
Ustanovitelja: Pacek Franc, Brežice, Ce-

sta bratov Milavcev 13, vstop 19. 4. 1993,
vložek 750.605 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Marčetić Branko, Zaprešič, Hrvatska,
Bogovičeva 64, vstop 19. 4. 1993, vložek
752.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3861

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00155 z dne 7. 7. 1995 pod št.
vložka 1/03752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5909457
Firma: PANACHE, trgovina, posredo-

vanje,  inženiring,  d.o.o.,  Leskovec  pri
Krškem

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

govornostjo
Sedež: Leskovec pri Krškem, Loke 8
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žičkar Jože, Krško, Pot

na Polšco 39b, vstop 25. 5. 1995, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeršič Andrej, Leskovec pri Krškem, Loke
8, vstop 25. 5. 1995, vložek 735.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žičkar Jože, imenovan 25. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Jer-
šič Andrej, imenovan 25. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-

tal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5264
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 9213 Kinematografska dejavnost;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3862

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00096 z dne 13. 7. 1995 pod št.
vložka 1/03754/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev gospodarskega in-
teresnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5898820
Firma: RR – RAZVOJ REGIJE, g.i.z.,

Krško

Skrajšana firma: RR, g.i.z. Krško
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Krško, Cesta krških žrtev 59
Ustanovitelja: SAVAPROJEKT, p.o.

Krško, Krško, Cesta krških žrtev 51, vstop
27. 9. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; ELITE, d.o.o., Krško,
Krško, Cesta krških žrtev 53, vstop 27. 9.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žigante Peter, imenovan 27. 9. 1994,
Krško, Narpel 62, zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Špacapan Fedor, imenovan
27. 9. 1994, Krško, Vrtnarska pot 19, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja.

Člana nadzornega sveta: Žigante Peter
in Špacapan Fedor, oba vstopila 27. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljš-
čin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 0113 Vinogradništvo,
pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proi-
zvodnjo pijač; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 012 Živinoreja; 0121 Reja govedi,
prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 013 Poljedelstvo, povezano z živinore-
jo – mešano kmetijstvo; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev; 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sad-
ja; 171 Priprava in predenje tekstilnih vla-
ken; 1711 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 1712 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sin-
tetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
172 Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volne-
ne mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 173 Plemeni-
tenje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih
tekstilij; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
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1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih izdelkov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
183 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 191 Strojenje in dodelava usnja; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 193 Proizvodnja obutve; 1930 Proi-
zvodnja obutve; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelov, d.n.; 361 Proi-
zvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;

4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina z posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-

skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
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rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejav-
nost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 651 Denar-
no posredništvo; 6512 Drugo denarno po-
sredništvo; 65122 Dejavnost hranilnic; 652
Drugo finančno posredništvo; 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7431 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

Rg-3863

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01650 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALMA, trgovina Bušeča vas,
d.o.o., Bušeča vas 2, Cerklje ob Krki, pod
vložno št. 1/01215/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, preobli-
kovanje d.o.o. v d.n.o. ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5409683
Firma: ALMA, LEKIĆ IN DRUGI, tr-

govina, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Lekić Milan, Lekić Dra-
gomir, Lekić Tanja in Lekić Ana Marija, vsi
Cerklje ob Krki, Bušeča vas 2, vstopili 15.
7. 1990, vložili po 500 SIT, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Rg-3864

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01937 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa Q TECHNA, tehnične in poslovne
storitve, Krško, d.o.o., Milke Kerin 9,
Krško, pod vložno št. 1/02368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenika,
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5609984
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanoviteljica: Zorko Boženka, Krško,

Milke Kerin 9, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zorko Stanislav, izstop 10. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Stanislav, razrešen 10. 5. 1994;
direktorica Zorko Boženka, imenovana 10.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3865

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00182 z dne 17. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTEGRAL BREBUS, avto-
busni promet, delavnice in turizem, p.o.,
Cesta svobode 11, Brežice, pod vložno št.
1/00707/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5107717
Firma: INTEGRAL BREBUS, avtobu-

sni promet, delavnice in turizem, Brežice,
d.o.o.

Skrajšana firma: INTEGRAL BREBUS,
Brežice, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 81,800.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja; Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 8,180.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložek 8,180.000 SIT;
Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 28,442.000 SIT; Arnšek Andrejka,
Kapele, Župelevec 21, vložek 338.000 SIT;
Arnšek Branko, Kapele, Župelevec 21, vlo-
žek 543.000 SIT; Balon Jože, Brežice, Kr-
žičnikova ul. 19, vložek 543.000 SIT; Baš-
kovič Jože, Brežice, Prežihova 15, vložek
758.000 SIT; Bertole Janez, Brežice, Krat-
ka pot 5, vložek 475.000 SIT; Bibič Marija,
Brežice, Valvasorjeva ul. 36, vložek
475.000 SIT; Borošak Anton, Pišece, Pod-
gorje pri Pišecah 77, vložek 543.000 SIT;
Borošak Ivan, Brežice, Šolska ulica 2, vlo-
žek 406.000 SIT; Cizerle Jožef, Podbočje,
Veliko Mraševo 29, vložek 543.000 SIT;
Cvelbar Ivan, Brežice, Gornji Lenart 8, vlo-
žek 543.000 SIT; Cvelbar Franc, Brežice,
Maistrova ul. 8, vložek 543.000 SIT; Cvet-
kovič Milan, Krška vas, Krška vas 13/A,
vložek 462.000 SIT; Dececco Jože, Bizelj-
sko, Nova vas 2, vložek 462.000 SIT; Der-

nikovič Jože, Bizeljsko, Drenovec 8/A, vlo-
žek 475.000 SIT; Dušič Mihael, Pišece, Pi-
šece 109, vložek 407.000 SIT; Fašnik Franc,
Selnica ob Dravi, Spodnji Slemen 52/A, vlo-
žek 475.000 SIT; Gašperin Zvonko, Breži-
ce, Jurčičeva ul. 6, vložek 543.000 SIT; Ger-
jevič Sonja, Brežice, Cesta prvih borcev 19,
vložek 393.000 SIT; Germovšek Jože, Piše-
ce, Pišece 29, vložek 682.000 SIT; Godler
Jože, Dobova, Cvetna ul. 8, vložek 461.000
SIT; Gregl Karl, Bizeljsko, Stara vas 62/B,
vložek 475.000 SIT; Gregl Mirko, Bizelj-
sko, Sadjarska pot 5, vložek 406.000 SIT;
Hotko Janko, Globoko, Globoko 63, vložek
350.000 SIT; Hotko Jože, Globoko, Globo-
ko 63, vložek 461.000 SIT; Hrastovšek
Frančišek, Brežice, Cesta bratov Cerjakov
31, vložek 543.000 SIT; Hrastovšek Vladi-
slava, Brežice, Erjavčeva ul. 2, vložek
517.000 SIT; Ilijaž Srečko, Pišece, Dednja
vas 14, vložek 406.000 SIT; Jagrič Ivan,
Brežice, Čolnarska pot 2, vložek 543.000
SIT; Jaklič Alfonz, Brežice, Župančičeva
17/F, vložek 542.000 SIT; Jazbec Karl, Bre-
žice, Slomškova 5, vložek 406.000 SIT;
Kajs Zvonko, Bizeljsko, Stara vas 73, vlo-
žek 407.000 SIT; Kavečič Marjan, Jesenice
na Dolenjskem, Ponikve 14, vložek 474.000
SIT; Kolenc Jože, Kostanjevica na Krki,
Orehovec 30/A, vložek 407.000 SIT; Kos
Anton, Artiče, Artiče 31/A, vložek 542.000
SIT; Kos Miroslav, Bizeljsko, Kumrovška
cesta 9, vložek 406.000 SIT; Kostevc Vla-
dimir, Brežice, Župančičeva c. 20, vložek
543.000 SIT; Kovačič Martin, Brežice,
Dvorce 5/B, vložek 474.000 SIT; Kralj Još-
ko, Novo mesto, Zajčji vrh 29, vložek
407.000 SIT; Krošelj Roman, Dobova, Mali
Obrež 8, vložek 395.000 SIT; Krošelj Vla-
dimir, Dobova, Cvetna ulica 20, vložek
475.000 SIT; Krošl Karl, Brežice, Čolnar-
ska pot 22, vložek 543.000 SIT; Lapuh Jo-
že, Brežice, Cesta bratov Cerjakov 2, vlo-
žek 585.000 SIT; Lipar Ivana, Globoko,
Globoko 64/A, vložek 475.000 SIT; Lipar
Stanko, Brežice, Slomškova 11, vložek
407.000 SIT; Mesojedec Gregorij, Brežice,
Cesta bratov Cerjakov 1, vložek 406.000
SIT; Milar Anton, Leskovec, Mrtvice 53/A,
vložek 338.000 SIT; Novosel Ivan, Jesenice
na Dolenjskem, Ribnica 21, vložek
1,061.000 SIT; Ocvirk Stanko, Podsreda,
Pečice 23, vložek 517.000 SIT; Ogorevc
Avgust, Brežice, Bukošek 41, vložek
474.000 SIT; Ogorevc Franc, Brežice, Sa-
mova ul. 12, vložek 619.000 SIT; Omrzel
Janez, Podsreda, Pečice 38, vložek 542.000
SIT; Pangrčič Jernej, Brežice, Gubčeva ul.
10, vložek 339.000 SIT; Pečnik Jožef, Piše-
ce, Blatno 4, vložek 499.000 SIT; Pilpah
Jože, Dobova, Sela pri Dobovi 82, vložek
474.000 SIT; Pintarič Štefan, Bizeljsko, Vi-
dova pot 2, vložek 543.000 SIT; Plevnik
Jože, Pišece, Pišece 110, vložek 294.000
SIT; Prah Alojz, Brežice, Valvasorjeva 20,
vložek 585.000 SIT; Rožman Ivan, Kapele,
Župelevec 1, vložek 393.000 SIT; Sodec
Franc, Brežice, Maistrova ul. 8, vložek
474.000 SIT; Šetinc Ivan, Brežice, Lenarto-
va pot 54, vložek 543.000 SIT; Škof Ivan,
Globoko, Brezje pri Bojsnem 23, vložek
407.000 SIT; Škvarč Vinko, Krška vas, Do-
lenje Skopice 27, vložek 586.000 SIT; Špa-
rakl Mihael, Jesenice na Dolenjskem, Veli-
ka Dolina 13, vložek 407.000 SIT; Štrakl
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Ivan, Globoko, Globoko 24, vložek 589.000
SIT; Tomažin Andreja, Brežice, Jurčičeva
ul. 10, vložek 522.000 SIT; Tomše Franc,
Brežice, Dobeno 4, vložek 543.000 SIT;
Tomše Jožef, Brežice, Kopitarjeva ul. 4, vlo-
žek 542.000 SIT; Vačovnik Tomaž, Sevni-
ca, Kvedrova ul. 13, vložek 542.000 SIT;
Valentič Frančiška, Sevnica, Trg svobode
31, vložek 608.000 SIT; Verbančič Jožef,
Kapele, Rakovec 17, vložek 586.000 SIT;
Vidmar Erih Jožef, Senovo, Cesta bratov
Zorko 22, vložek 543.000 SIT; Žerjav Blaž,
Artiče, Trebež 53, vložek 339.000 SIT; Žga-
lin Stanko, Pišece, Pišece 88/A, vložek
365.000 SIT; Žokalj Alojz, Jesenice na Do-
lenjskem, Nova vas pri Mokricah 44, vlo-
žek 542.000 SIT; Županič Srečko, Senovo,
Rudarska c. 25/B, vložek 517.000 SIT, vsi
vstopili 14. 6. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baškovič Jože, imenovan 14. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomska propaganda; 8041
Dejavnost vozniških šol.

Rg-3866

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02223 z dne 31. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALKOBAP, podjetje za proi-
zvodnjo in prodajo pijač, Pišece, d.o.o.,
Pišece 63, Pišece, pod vložno št. 1/01347/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5430496
Osnovni kapital: 6,648.174 SIT
Ustanovitelj: Kostanjšek Ivan, Pišece, Pi-

šece 63, vstop 8. 10. 1990, vložek 6,648.174
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3867

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00016 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRON, proizvodno
kooperacijsko in trgovsko podjetje, inva-
lidska delavnica, Skopice, p.o., Skopice

46, Krška vas, pod vložno št. 1/00254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5231922
Firma: ELEKTRON, proizvodno koo-

peracijsko in trgovsko podjetje, invalid-
ska delavnica, d.d.

Skrajšana firma: ELEKTRON, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 86,867.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 7.
12. 1994, vložek 8,687.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 14, vstop 7. 12.
1994, vložek 8,687.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
7. 12. 1994, vložek 44,892.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; upravičenci interne
razdelitve – Zoričič Josip in ostali upravi-
čenci navedeni v seznamu priloženem aktu
o lastninskem preoblikovanju, Brežice, Val-
vasorjeva 38, vstop 7. 12. 1994, vložek
17,373.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci notranjega odkupa – Zori-
čič Josip in ostali upravičenci navedeni v
seznamu priloženem aktu o lastninskem
preoblikovanju, Brežice, Valvasorjeva 38,
vstop 7. 12. 1994, vložek 7,228.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zoričič Josip, imenovan 7. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Veble Jožica,
Sušin Marija, Mustar Mara, Jamnikar Mari-
ja in Bračinič Darko, vsi vstopili 7. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1995:
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7150 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7482 Paki-
ranje; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-3868

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02894 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTERIER, trgovsko pod-
jetje na debelo in drobno export, import,
Krško, d.o.o., Aškerčeva 1, Krško, pod
vložno št. 1/01851/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5520690
Osnovni kapital: 2,382.000 SIT
Ustanovitelj: Radej Drago, Krško, Sre-

miška 3e, vstop 26. 7. 1991, vložek
2,382.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3869

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00116 z dne 5. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRANSPORT KRŠKO, pod-
jetje za cestni tovorni promet, p.o., Cesta
krških žrtev 133, Krško, pod vložno št.
1/00109/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5143853
Firma: TRANSPORT KRŠKO, podjet-

je za cestni tovorni promet, d.d.
Skrajšana  firma:  TRANSPORT  KR-

ŠKO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 256,860.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 8.
5. 1995, vložek 25,686.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
25,686.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 8. 5.
1995, vložek 51,372.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; upravičenci interne razdeli-
tve po seznamu priloženem aktu o lastnin-
skem preoblikovanju, vstop 8. 5. 1995, vlo-
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žek 51,372.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa po
seznamu priloženem aktu o lastninskem
preoblikovanju, vstop 8. 5. 1995, vložek
102,744.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škaler Gorazd, imenovan 5. 12. 1994,
Brežice, Prežihova 9, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bajc Štefan, Hri-
beršek Jože, Jazbec Silva, Kodrič Franc, Pa-
vlin Jože, Radošek Zvone, vsi vstopili 5. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami priborom; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 652
Drugo finančno posredništvo; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Rg-3870

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00134 z dne 17. 10. 1995 pod št.
vložka 1/03763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Firma: AVTOLINE KRŠKO, trgovina
in servis, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOLINE KRŠKO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krško, Bohoričeva 10
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem za avto, Tr-

govina na debelo in drobno z avtomobili,
rezervnimi deli in materialom, p.o., Ljublja-
na, vstop 31. 5. 1995, Celovška 150, vložek
1,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Abram Božidar, imenovan 31. 5.

1995, Brestanica, Vrtna 11, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1995: 50
Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih
vozil; trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizku-
si in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-3871

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00015 z dne 5. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRON, svetovanje, trgovina in
turizem, d.o.o., Krško, Župančičeva 9,
Krško, pod vložno št. 1/00512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5325978
Firma:  TRON,  svetovanje,  trgovina,

proizvodnja, d.o.o., Krško, Župančičeva 9
Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1995: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja
in začimb; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdaja-

nje revij in periodike; 2222 Drugo tiskars-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-3872

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00205 z dne 16. 10. 1995 pod št.
vložka 1/03761/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Firma: NIKA OTS, odkup terjatev, d.o.o.
Skrajšana firma: NIKA OTS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: NIKA BPD, borzno po-

sredniška družba, d.d., Brežice, Trg izgnan-
cev 1a, vstop 19. 9. 1995, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; NIKA in-
vestiranje in razvoj, d.d., Brežice, Trg iz-
gnancev 1a, vstop 19. 9. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
NIKA, rizični investitor sistema, d.d., Bre-
žice, vstop 19. 9. 1995, Trg izgnancev 1a,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šušterič Polona, imenovana 19. 9.
1995, Ljubljana, Ferberjeva 25, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6603 Druga zavarovanja, razen življenjske-
ga; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-3873

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02375 z dne 5. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGROSLOGA, podjetje za
kmetijsko proizvodnjo, trgovino na debe-
lo in drobno, Kapele, d.o.o., Slogonsko
25, Kapele, pod vložno št. 1/00355/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, osebnega ime-
na družbenikov oziroma zastopnika ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5296030
Firma: AGROSLOGA, prodaja na ve-

liko in malo, Kapele, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Radanovič Romanij, Kape-

le, Slogonsko 25, vstop 3. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radanovič Romanij, imenovan 3. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3874

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02252 z dne 9. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa SELEKTS, elektromehanika,
proizvodnja in trgovina Sevnica, d.o.o.,
Metni vrh, Sevnica, pod vložno št.
1/01617/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenika, zastopnika, dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5478626
Firma:  SELEKTS,  elektromehanika,

proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Sedež: Brežice, Cesta bratov Cerjakov

11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kozinc Jože, izstop 11. 10.

1994; Ogorevc Marjan, Cerklje na Gorenj-
skem, Krvavška cesta 4, vstop 11. 10. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozinc Jože, razrešen 11. 10. 1994;
direktor Ogorevc Marjan, imenovan 11. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost podjetja na domačem in tu-
jem trgu se dopolni še s sledečim: gostinske
storitve prehrane; točenje pijač in napitkov;
pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Dejavnost podjetja na domačem in tu-
jem trgu poslej glasi: proizvodnja organizi-
rana v okviru podjetja in v kooperaciji in
sicer: proizvodnja električnih strojev in na-
prav; napeljava in popravilo gradbenih in-
stalacij; zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu; obrtne storitve in popravila razno-
vrstnih proizvodov; trgovina na debelo in
na drobno neživilskega in živilskega blaga
vseh trgovskih strok; zastopanje, posredo-
vanje in drugi komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in storitev;
gostinske storitve prehrane; točenje pijač in
napitkov; pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih.

Rg-3875

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01938 z dne 28. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROALBA, trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Brežice, Pod obzidjem 31,
Brežice, pod vložno št. 1/01969/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osnovnega kapitala, prokurista ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5532710

Sedež: Brežice, Bratov Cerjakov 11
Osnovni kapital: 3,993.000 SIT

Ustanovitelja: Gručić Damir; Zagreb, R
Hrvaška, Vlaška 70c, vstop 5. 11. 1991,
vložek 1,996.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kadrnka Zlatko, Zagreb, R Hrvaš-
ka, Jurkovićeva 7, vstop 5. 11. 1991, vložek
1,996.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Žener Martin, imenovan 28. 5. 1994,
Krško, Rostoharjeva 14.

Rg-3876

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02188 z dne 9. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa LEKOS, kozmetika, lekarniš-
tvo, trgovina, d.o.o., Sevnica, Drožanjska
68, Sevnica, pod vložno št. 1/03474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5805465

Firma: LEKOS, kozmetika, trgovina,
d.o.o., Sevnica

Skrajšana firma: LEKOS, d.o.o., Sevni-
ca.

Izbriše se naslednja dejavnost: promet z
zdravili na drobno in posamična priprava
po recepturi.

Tako so odslej dalje dejavnosti družbe
naslednje: trgovina na debelo z vsemi živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; trgovina na
drobno z vsemi živilskimi proizvodi; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; osebne storitve (kozmetika); pro-
izvodnja zdravil in farmacevtskih surovin;
proizvodnja pralnih sredstev in kozmetič-
nih preparatov; svetovanje v dejavnosti ko-
merciale; prirejanje sejmov in razstav; agen-
cijske storitve.

Rg-3878

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/00474 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARIJA VIDIC, šiviljsko pod-
jetje, d.o.o., Sevnica, Kvedrova 35, Sevni-
ca, pod vložno št. 1/00151/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5149380
Osnovni kapital: 6,955.868,85 SIT
Ustanovitelji: Vidic Marija, Sevnica, Na-

selje heroja Maroka 10, vložek 5,029.093,18
SIT; Vidic Marijan, Sevnica, Pot na Zajčjo
goro 20, vložek 858.354,22 SIT, Drstven-
šek Silva, Sevnica, Kvedrova 34, vložek
106.424,79 SIT; Sučur Nada, Mirna, Sokol-
ska 14, vložek 160.680,57 SIT; Arh Darin-
ka, Krško, Cesta 4. julija 46, vložek
84.166,01 SIT; Oluič Pavle, Sevnica, Flor-
janska 13, vložek 129.379,16 SIT; Bec Ol-
ga, Loka pri Zidanem mostu, Breg 12b, vlo-
žek 127.987,99 SIT; Stopar Angela, Sevni-
ca, Podgorica 18, vložek 196.155,50 SIT;
Cesar Martina, Loka pri Zidanem mostu,
Razdor 8a, vložek 116,163,01 SIT; Dolen-
šek Majda, Tržišče, Križ 35, vložek
72.341,04 SIT; Lekše Breda, Sevnica, Prvo-
majska 24, vložek 75.123,38 SIT, vsi vsto-
pili 2. 9. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-3878

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01965 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa DOMINO, zidarstvo in fasaders-
tvo, Krško, d.o.o., Dolenja vas 40, Krško,
pod vložno št. 1/01153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5404428
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Urekar Drago, Brežice, To-

pliška cesta 27, vstop 25. 10. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3879

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00100 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa NITKA-G, proizvodnja, trgo-
vina, inženiring, d.o.o., Ulica 1. maja 9,
Dobova, pod vložno št. 1/03307/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5765668
Firma: NI TRADE, proizvodnja, trgo-

vina, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: NI TRADE, d.o.o.

Rg-3880

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02222 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa STAYERIA EXPRESS IN-
TERNATIONAL, podjetje za transport,
trgovino in storitve, d.o.o., Podgorje, Pod-
gorje 12a, Zabukovje, pod vložno št.
1/02542/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5713277
Osnovni kapital: 11,678.000 SIT
Ustanovitelj: Povodnik Jožef, Zabukov-

je, Podgorje 12a, vstop 5. 4. 1992, vložek
11,678.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-3881

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02301 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BAHČ, trgovina in storitve,
d.o.o., Veliki Podlog 63, Leskovec pri Krš-
kem, pod vložno št. 1/01789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5868785
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelj: Bahč Franc, Leskovec pri

Krškem, Veliki Podlog 63, vstop 6. 5. 1991,
vložek 1,568.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3882

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02319 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa APOLON, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Krško, Dalmatinova 3, Krš-
ko, pod vložno št. 1/03215/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5756278
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Osnovni kapital: 9,968.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Slavka, Krško, C. 4.

julija 17a, vstop 14. 5. 1993, vložek
5,092.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kos Tatjana, Krško, C. 4. julija 17a, vstop
14. 5. 1993, vložek 4,875.320 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-3883

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00209 z dne 5. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa BEK, proizvodno trgovsko
podjetje Podbočje, d.o.o., Žabjek 4/a,
Podbočje, pod vložno št. 1/02364/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5613876
Firma: B.M.M.T., proizvodno trgovsko

podjetje Podbočje, d.o.o.
Skrajšana firma: B.M.M.T., Podbočje,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Brudar Jože, Podbočje,

Žabjek 4/a, vstop 11. 3. 1992, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3436

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00135 z dne 11. 8. 1995 pod št.
vložka 1/03759/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5904331
Firma:  GROK,  gradbeno  podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Krško, Cankarjeva ulica 1a
Osnovni kapital: 1,538.992 SIT
Ustanovitelji: Slapšak Janko, Krško,

Cankarjeva ul. 1a, vložil 888.992 SIT, ter
Petrovič Vladimir, Kozje 150, Slemenšek
Marinka, Blanca, Dol. Brezovo 14, Volčan-
šek Franc, Artiče 21, Butkovič Ljudmila,
Senovo, Cesta 3. julija št. 3, in Zemljak
Jože, Blanca, Poklek nad Blanco 7b, vložili
po 130.000 SIT – vstopili 24. 5. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slapšak Janko, imenovan 24. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 511 Posredništvo; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-

jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-3441

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01525 z dne 10. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FLORIS, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., Jesenice na
Dolenjskem, sedež: Obrežje 6, Jesenice
na Dolenjskem, pod vložno št. 1/02097/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo skrajšane firme, spremembo druž-
benika, povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5580706
Skrajšana firma: FLORIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelj: Grbavac Drago, izstop 24.

5. 1994; Juratovec Zdenka, Brežice, Prilipe
4a, vstop 21. 1. 1992, vložek 1,628.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3442

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01814 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa SELEPO, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, Sevnica, d.o.o., sedež: NHM
9, Sevnica, pod vložno št. 1/03578/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5843499
Osnovni kapital: 6,242.000 SIT
Ustanovitelj: Bergant Florjan, Sevnica,

NHM 9, vstop 5. 7. 1993, vložek 6,242.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3443

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00124 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa VIKO ARNŠEK JOŽICA, tr-
govina na veliko, Zabukovje, k.d. sedež:
Zabukovje 73, Zabukovje, pod vložno št.
1/03192/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, družbeni-
ka, kapitala, dejavnosti in zastopnika ter
preoblikovanje družbe iz k.d. v d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5846170
Firma: AR TRADE, posredništvo in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: AR TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sevnica, Trg svobode 9
Osnovni kapital: 1,654.480 SIT
Ustanoviteljica: Arnšek Božo in Arnšek

Jožica, izstopila 30. 5. 1995; Romih Alen-
ka, Sevnica, Bohorska ulica 14, vstopila 30.
5. 1995, vložila 1,654.480 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Arnšek Jožica, razrešena 30. 5.
1995; direktorica Romih Alenka, imenova-
na 30. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev kot poslovodkinja.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 293 Pro-
izvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;

511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskih orodjem; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
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Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-3444

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01428 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRONIC, podjetje za
servisiranje, proizvodnjo in trgovino, Ve-
lika Dolina, d.o.o., sedež: Velika Dolina 3,
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/03136/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča skrajšano firmo, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5766877
Skrajšana firma: ELEKTRONIC, Veli-

ka Dolina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,728.227 SIT
Ustanovitelja: Šval Ivan, Jesenice na Do-

lenjskem, Velika Dolina 3, in Kranjc Vasili-
ja, Jesenice na Dolenjskem, Ribnica 22,
vstopila 12. 2. 1993, vložila po 864.113,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3445

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00117 z dne 7. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa LISCA, konfekcija, Sevnica, p.o.,
sedež: Prešernova 4, Sevnica, pod vložno
št. 1/00140/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5037395
Firma: LISCA, d.d., modna oblačila,

Sevnica
Skrajšana firma: LISCA, d.d., Sevnica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.493,132.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
149,313.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vložek
149.313.000 SIT, Sklad za razvoj, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vložek 301,338.000 SIT,
delničarji interne razdelitve (po seznamu, ki
je sestavni del akta o lastninskem preobli-
kovanju), vložek 298,626.000 SIT, delni-
čarji notranjega odkupa (po seznamu, ki je
sestavni del akta o lastninskem preobliko-
vanju), vložek 343,009.000 SIT, in delni-
čarji javne prodaje delnic (po seznamu, ki je
sestavni del akta o lastninskem preobliko-
vanju), vložek 251,533.000 SIT – vstopili
25. 10. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glas Viljem, Sevnica, Naselje heroja
Maroka 25, imenovan 7. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot začasni direktor
(začasna individualna uprava).

Člani nadzornega sveta: Ogorevc Bran-
ko, Avsec Dejan, Starman Milena, Močiv-
nik Ladislav, Jerše Darinka, vstopili 27. 2.
1995; Povalej Tatjana, Butkovič Ljudmila,
Janežič Koščak Andreja, Jukič Nataša in
Horžen Martina, vstopile 6. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1995: 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5141

Trgovina na debelo s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja druž-
be na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št. LPS 217/0096/95 – mg z dne 12. 5.
1995.

Rg-3447

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01620 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa KEVIK, marketing, koopera-
cija, zastopanje, d.o.o., Šentjanž, sedež:
Cerovec 33, Šentjanž, pod vložno št.
1/03230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5756111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Keber Jožefa in Keber

Franc, oba iz Sevnice, Naselje heroja Maro-
ka 10, vstopila 12. 5. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3448

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02148 z dne 4. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOPING, podjetje za proizvod-
no, vzdrževalno, trgovsko in storitveno
dejavnost, d.o.o., Sevnica, sedež: Prvo-
majska 14, Sevnica, pod vložno št.
1/02015/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5550025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krnc Stanislav, razrešen 19. 9. 1994;
direktor Polanc Franc, Boštanj, Dolenji Bo-
štanj 88, imenovan 19. 9. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, za čas trajanja poob-
lastila 6 mesecev.

Rg-3449

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01582 z dne 12. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FORMA, podjetje za trgovino,
kooperacijo, inženiring in proizvodnjo,
Brežice, d.o.o., sedež: Cesta prvih borcev
15, Brežice, pod vložno št. 1/00698/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in poslovnih dele-
žev, spremembo sedeža ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5333610
Sedež: Brežice, Črnc 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Racman Marjan, Brežice,

Brezina 19a, vstop 5. 2. 1990, vložek 469
SIT, Jurkas Niko, Brežice, Črnc 68, vstop 5.
2. 1990, vložek 469 SIT, Tomše Marjan,
Krška vas 5a, vstop 5. 2. 1990, vložek
1,122.655 SIT, Gmaz Leon, Samobor, Er-
bežnikova 5, vstop 5. 2. 1990, vložek 469
SIT, Kodrič Tomaž, Brežice, Pod obzidjem
6, vstop 5. 2. 1990, vložek 469 SIT, Štingl
Franjo, Dobova, Bohoričeva 1, vstop 5. 2.
1990, vložek 469 SIT, Druškovič Zdenka,

Cerklje ob Krki, Račja vas 18, vstop 9. 6.
1990, vložek 469 SIT, Mars Marjan, Breži-
ce, Brezina 5, vstop 29. 4. 1991, vložek
374.531 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Rg-3450

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02176 z dne 7. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa SOP IKON, industrija klimatsko
odpraševalnih naprav, Kostanjevica na
Krki, p.o., sedež: Krška cesta 6, Kosta-
njevica na Krki, pod vložno št. 1/00404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5067103
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grgić Ante, razrešen 4. 10. 1994;
Strgar Alojz, Kostanjevica na Krki, Gorju-
pova 3, imenovan 4. 10. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-3451

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02175 z dne 7. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa IKON, industrija klimatsko od-
praševalnih naprav, d.o.o., Kostanjevica
na Krki, sedež: Krška cesta 6, Kostanje-
vica na Krki, pod vložno št. 1/02628/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5654769
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grgić Ante, razrešen 4. 10. 1994;
Strgar Alojz, Kostanjevica na Krki, Gorju-
pova 3, imenovan 4. 10. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-3 452

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02090 z dne 3. 8. 1995 pod št.
vložka 1/03756/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5891159
Firma: PIRC IN DRUGI, proizvodnja,

trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PIRC IN DRUGI,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Raka, Površje 10
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Pirc Stanislav in Pirc Dar-

ja, oba iz Rake, Površje 10, vstopila 10. 8.
1994, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Pirc Stanislav in Pirc Darja, imeno-
vana 10. 8. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost: servis: popravilo in vzdrževa-
nje motornih vozil; proizvodnja strojev in
naprav; trgovina na debelo in drobno ter v
tranzitu živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok; posredniški, zastopniš-
ki, špediterski, komercialni, komisijski, agen-
cijski, konsignacijski in skladiščni posli v
prometu blaga in storitev; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; predelava pla-
stičnih mas; storitve v cestnem prometu: vleč-
na služba; prevoz potnikov s taksi avtomobi-
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li; gostinske storitve prehrane; druge gostin-
ske storitve; kovinsko predelovalna dejav-
nost, samostojno in v kooperaciji; izdelova-
nje predmetov iz blaga, papirja, usnja, gume,
plastike, kovine, lesa in keramike.

Rg-3453

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01726 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa M.A., trgovina, gostinstvo,
Sevnica, d.o.o., sedež: Kvedrova 31, Sev-
nica, pod vložno št. 1/02645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658632
Osnovni kapital: 1,576.150 SIT
Ustanoviteljica: Žibert Mimica, Sevni-

ca, Kvedrova 31, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,576.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3455

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01425 z dne 14. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KAKADU, trgovina in pro-
izvodnja, Brežice, d.o.o., sedež: Kregarje-
va 50, Brežice, pod vložno št. 1/03214/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5770165
Skrajšana  firma:  KAKADU,  Brežice,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,786.960 SIT
Ustanovitelja: Hribar Vladimir in Hribar

Irena, oba iz Brežic, Škalerjeva 17, vstopila
25. 3. 1993, vložila po 893.480 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
izvoz in uvoz vseh živilskih in neživilskih
proizvodov; finančni inženiring; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
neomenjene storitve na področju prometa –
špedicija, komisijski posli; storitve reklame
in ekonomske propagande; prevoz blaga v
cestnem prometu; proizvodnja trikotažnih
oblačil; proizvodnja tekstilne konfekcije,
perila in oblačil; zastopanje tujih firm.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok doma in v
tujini; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev doma in v tujini; knjigovod-
ska obdelava podatkov; gostinske storitve,
kot so gostilne, bari, točilnice; proizvodnja
drobnih kovinskih izdelkov za gospodinjstvo
in proizvodnja kovinskega reprodukcijskega
materiala; izvoz in uvoz vseh živilskih in
neživilskih proizvodov; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; neomenjene
storitve na področju prometa – špedicija, ko-
misijski posli; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; proizvodnja trikotažnih oblačil; pro-
izvodnja tekstilne konfekcije, perila in obla-
čil; zastopanje tujih firm.

Rg-3457

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01056 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa SI-PO, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Blatno, sedež: Blatno 4d,
Globoko, pod vložno št. 1/03438/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5802644
Osnovni kapital: 1,584.930 SIT
Ustanovitelj: Podvinski Zdenko, Globo-

ko, Blatno 4d, vstop 5. 6. 1993, vložek
1,584.930 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3462

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00034 z dne 26. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa HRP, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Obrežje, sedež: Obrežje
7b, Jesenice na Dolenjskem, pod vložno
št. 1/03565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev ter spremembo dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5811589
Firma: CONIFERS, podjetje za trgovi-

no, zastopanje, poslovne in tehnične sto-
ritve, d.o.o., Brežice

Skrajšana  firma:  CONIFERS,  d.o.o.,
Brežice

Sedež: Brežice, Maistrova 6
Ustanovitelj: Hadžajlić Ramo, Brežice,

Maistrova 6, vstop 22. 9. 1993, vložek
1,728.811 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prelević Ramo, izstop 17. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
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usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetlličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih li-
nijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 603 Cevovodni transport; 611
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 621 Zračni promet na rednih
linijah; 622 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6023 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6512 Drugo
denarno posredništvo; 65122 Dejavnost hra-
nilnic; 652 Drugo finančno posredništvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo; d.n.; 660 Zavarovalništvo in
dejavnost pokojninskih skladov, razen ob-
veznega socialnega zavarovanja; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 721 Svetovanje o računalniških na-

pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 732
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 900 Sto-
ritve javne higiene; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-3464

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02191 z dne 8. 8. 1995 pri subjektu
vpisa LEKARNA SEVNICA, javni zavod,
p.o. sedež: Trg svobode 14, Sevnica, pod
vložno št. 1/00159/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, pooblaš-
čene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5054931
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Drenek Sotošek Breda, razrešena
1. 9. 1994; direktorica Dolinšek Weiss Ana,
Boštanj, Dolenji Boštanj 129, imenovana
11. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot poslovodkinja.

Rg-3465

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01463 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SENEX, trgovsko proizvodno
podjetje, Krško, d.o.o., sedež: Lapajneto-
va 8, Krško, pod vložno št. 1/01926/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbenika
in osebe, pooblaščene za zastopanje ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5533341
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelj: Meke Terezija, izstop 23.

5. 1994; Meke Franc, Krško, Lapajnetova 8,
vstop 23. 5. 1994, vložek 1,768.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meke Franc, imenovan 18. 10. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Meke Terezija, razrešena 23. 5. 1994.

Rg-3466

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01635 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TING, inženiring, gradnja,
projektiranje, trgovina, uvoz-izvoz, Krš-
ko, d.o.o., sedež: Golek 4, Krško, pod vlož-
no št. 1/02119/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5686334
Osnovni kapital: 2,155.000 SIT
Ustanovitelja: Rostohar Vladimir, vložil

1,099.050 SIT, in Rostohar Terezija, vložila
1,055.950 SIT, oba iz Krškega, Golek 4,
vstopila 25. 9. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-3468

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01522 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FELICIJAN, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Veliki Podlog, se-
dež: Veliki Podlog 34, Leskovec pri Krš-
kem, pod vložno št. 1/01836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5501857
Osnovni kapital: 2,827.000 SIT
Ustanovitelj: Felicijan Vinko, Leskovec

pri Krškem, Veliki Podlog 36, vstop 21. 6.
1991, vložek 2,827.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3470

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01983 z dne 2. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa INDE, družbeno podjetje invalid-
ske delavnice, Sevnica, p.o., sedež: Trg
svobode 13, Sevnica, pod vložno št.
1/00541/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5317843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Žafran Andreja, razrešena 20. 6.
1994; direktor Borštnar Marko, Krmelj 86,
imenovan 20. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-3471

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00147 z dne 28. 7. 1995 pod št.
vložka 1/03755/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Firma: SETING, proizvodnja elektron-
skih sklopov, trženje in inženiring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Podbočje, Podbočje 1



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 18 – 2. IV. 1996 Stran 1091

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vrhovšek Stanko, Šentjer-

nej, Prvomajska 4, Dornik Marjan, Podboč-
je 94 in Grubič Franc, Podbočje, Dobrava
ob Krki 8, vstopili 19. 5. 1995, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Vrhovšek Stanko, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, ter Grubič Franc in Dor-
nik Marjan, ki zastopata družbo kot namest-
nika direktorja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1995: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanja zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-3472

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01766 z dne 4. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa BIOTEAM, kmetijstvo in trgovi-
na, Boštanj, d.o.o., sedež: Zgornji Boštanj
39, Boštanj, pod vložno št. 1/02227/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, kapitala in druž-
benikov, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5635748
Firma: BIOTEAM – MOŽIC, kmetijs-

tvo in trgovina, Boštanj, k.d.
Skrajšana firma: BIOTEAM – MOŽIC,

Boštanj, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelji: Možic Marija, Sevnica,

Kvedrova 9a, vstop 18. 2. 1992, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, Možic Tanja, Sevnica, Kve-
drova cesta 9a, vstop 12. 5. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, in
Možic – Žičkar Boris, Sevnica, Pot na Zajč-
jo goro 27, vstop 12. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3474

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00038 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa VITAS, Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Krško, sedež: Rostohar-

jeva 3, Krško, pod vložno št. 1/03532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5812364
Firma: AVTONUOVA, prodaja in za-

stopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTONUOVA, d.o.o.
Sedež: Krško, Cesta 4. julija 85
Ustanovitelj: Troha Mojca, Božič Hilda

in Božič Mateja, izstopile 9. 2. 1995; Žičkar
Robert, Krško, Cesta 4. julija 85, vstopil 9.
2. 1995, vložil 1,605.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Božič Mateja, razrešena 9. 2. 1995;
direktor Žičkar Robert, imenovan 9. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1995: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom.

Rg-3480

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01420 z dne 14. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa GRADIŠČANKA, gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Krško, sedež: Tovarniška 6,
Krško, pod vložno št. 1/03619/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5808936
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelji: Malkoč Sead, Bosanska

Gradiška, Bliskovac 29/a, vložek 850.000
SIT, Malkoč Sakib, Bosanska Gradiška, Bli-
skovac bb, vložek 680.000 SIT, in Lovič
Zuhdija, Ljubljana, Posavskega 16, vložek
170.000 SIT – vstopili 4. 6. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-3481

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01960 z dne 2. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŽITO, Imperial Krško, tovarna
gumijevih bonbonov, d.o.o., sedež: Cesta
4. julija 86, Krško, pod vložno št.
1/01133/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5132339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cimerman Andrija, razrešen 15. 6.
1994; direktor Zalar Viljem, Ljubljana, Uli-
ca bratov Učakar 62, imenovan 15. 6. 1994,
kot vršilec dolžnosti direktorja družbe za-
stopa družbo v vseh zadevah družbe, razen
v tistih, ki jih je družba prenesla na Poslov-
ni sistem ŽITO Ljubljana, r.o., Podjetje za
delovanje poslovnega sistema ŽITO Ljub-
ljana, d.o.o., ali Blagovni promet, d.o.o.

Rg-3482

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02041 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŽITO, Imperial Krško, tovarna
gumijevih bonbonov, d.o.o., sedež: Cesta
4. julija 86, Krško, pod vložno št.
1/01133/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5132339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zalar Viljem, razrešen 2. 8. 1994;
direktor Cimerman Andrija, Krško, Stritar-
jeva ulica 19, imenovan 10. 8. 1994, kot
vršilec dolžnosti direktorja družbe zastopa
družbo v vseh zadevah družbe, razen v ti-
stih, ki jih je družba prenesla na Poslovni
sistem ŽITO Ljubljana, r.o. Podjetje za de-
lovanje poslovnega sistema ŽITO Ljublja-
na, d.o.o., ali Blagovni promet, d.o.o.

Rg-3483

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01429 z dne 5. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa VIGOM, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz in storitve, d.o.o., Senovo, se-
dež: Cankarjeva cesta 4, Senovo, pod vlož-
no št. 1/02460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5726875
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Gošek Drago, Senovo,

Cankarjeva cesta 4, in Vižintin Zdenka, Se-
novo, Ul. Senovških borcev NOB 3, vstopi-
la 26. 3. 1992, vložila po 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.
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Rg-3486

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01541 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALJA, zavarovalna agencija
Krško, d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev
53, Krško, pod vložno št. 1/01778/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in ustanoviteljev, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5494427
Firma: ALJA, poslovne storitve in tr-

govina, Krško, d.o.o.
Skrajšana firma: ALJA, Krško, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Preskar Aljoša, izstop 9. 5.

1994; Preskar Mitja, Krško, Šolska ulica
12, vstop 9. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni, tako da se glasi:
trgovina na debelo in drobno, v tranzitu in
konsignaciji z vsemi živilskimi in neživil-
skimi proizvodi vseh trgovskih strok; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; turistično posredovanje: turistične
agencije in turistični uradi; komercialni po-
sli v funkciji prometa blaga in storitev; koo-
peracija na področju proizvodne, storitvene
in trgovske dejavnosti; finančni inženiring;
projektiranje in inženiring odsesovalnih na-
prav in tehnologije za potrebe lesno prede-
lovalne industrije; drugi zavarovalni posli:
posredovanje in zastopanje pri zavarova-
nju, snemanje rizikov, snemanje in ocena
škode, pravna pomoč, razen odvetniških sto-
ritev, in druge intelektualne ter tehnične sto-
ritve v zvezi z zavarovalnimi posli.

Rg-3490

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02067 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa AR PROJEKT, projektiranje, in-
ženiring, gradnje, Sevnica, d.o.o., sedež:
Glavni trg 27, Sevnica, pod vložno št.
1/02299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5599610
Sedež: Sevnica, Planinska cesta 5.

Rg-3491

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00175 z dne 9. 8. 1995 pod št.
vložka 1/03758/00 vpisalo v sodni register
tega tega sodišča spremembo firme, sedeža
in dejavnosti ter prenos z Okrožnega sodiš-
ča v Novem mestu s temile podatki:

Matična št.: 5549973
Firma: PIONIR GRADBENA OPERA-

TIVA, Krško, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Krško, Cesta krških žrtev 134c
Osnovni kapital: 4,383.000 SIT
Ustanovitelj: PIONIR, gradbeno indu-

strijsko podjetje, p.o., Novo mesto, Koče-
varjeva ulica 1, vstop 5. 9. 1991, vložek
4,383.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Puljak Danica, Metlika, Ulica 1.
maja 2, imenovana 5. 9. 1991, kot v.d. di-
rektorja zastopa d.d. neomejeno, s tem da
lahko sklepa naslednje pogodbe in opravlja
naslednja pravna dejanja na podlagi pred-
hodnega soglasja upravnega odbora: pogod-

be o najemanju in dajanju kreditov; pogod-
be, katerih vrednost je višja od protivredno-
sti 200.000 DEM; pogodbe o odkupu delnic
oziroma deležev drugih družb in podjetij in
pogodbe o vlaganju sredstev na pogodbeni
osnovi v družbena podjetja; pogodbe o skup-
nih vlaganjih s tujimi osebami; pogodbe o
statusnih spremembah družbe; pogodbe o
investicijah, katerih vrednost je višja od pro-
tivrednosti 100.000 DEM; pogodbe o pre-
nosu delnic, ki se glasijo na ime; pogodbe o
dovolitvi hipoteke v korist tretjega; odobri-
tev garancije in drugih jamstev; pogodbe o
prodaji delnic oziroma deležev, ki jih ima
družba v drugi družbi.

Člani nadzornega sveta: Lukan Jože in
Svetina Marko, vstopila 28. 6. 1995, ter Pa-
vlenič Marjan, vstopil 29. 6. 1995.

Dejavnost, izbrisana 9. 8. 1995: 511 Po-
sredništvo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah.

Rg-3495

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01073 z dne 4. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa INVEST PROJEKT, podjetje za
gradbeništvo, inženiring, marketing in
svetovanje, d.o.o., Brežice, sedež: Cesta
prvih borcev 9, Brežice, pod vložno št.
1/02357/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5601274
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šuić Vladimir, razrešen 30. 3. 1994;
direktorica Jusup Senka, Brežice, Ulica
Stanka Škalerja 21, imenovana 30. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3496

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01077 z dne 4. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa HYPO KORPORACIJA, podjet-
je za ekonomsko finančni inženiring,
d.o.o., Brežice, sedež: Gubčeva 10a, Bre-
žice, pod vložno št. 1/01976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5536570
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petan Bojan, razrešen 30. 3. 1994;
direktor Jusup Boris, Brežice, Ulica Stanka
Škalerja 21, imenovan 30. 3. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-3497

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01500 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIP, podjetje za kovinsko pre-
delovalno dejavnost in trgovino, d.o.o.,
Obrežje, sedež: Obrežje 18, Jesenice na
Dolenjskem, pod vložno št. 1/02091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5564760
Osnovni kapital: 1,535.152 SIT
Ustanovitelji: Jurički Đurđa, Jesenice na

Dolenjskem, Obrežje 18a, vstop 14. 1. 1992,
vložek 1,535.152 SIT; odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3498

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02106 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa VINA, podjetje za trgovino, ex-
port – import, Brezje, d.o.o., sedež Brezje
13, Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/03459/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5815452
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vinetič Andrej, Jesenice na

Dolenjskem, Brezje 13, vstop 9. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3499

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00121 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TPV BREŽICE, proizvodnja
delov za vozila, d.o.o., sedež: Bratov Cer-
jakov 13, Brežice, pod vložno št.
1/02184/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5583705
Firma: TOVARNA DELOV ZA VOZI-

LA, Brežice, d.o.o.

Rg-3519

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02092 z dne 16. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KRMELJ,
p.o., sedež: Krmelj 104, Krmelj, pod vlož-
no št. 1/00282/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5087520
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Hočevar Ana, razrešena 31. 8.
1994; zastopnica Logar Berta Jožefa, Kr-
melj 84, imenovana 2. 8. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot ravnateljica.

KOPER

Rg-15507

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/00210 z dne 26. 5. 1995 pod št. vložka
1/04914/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894255
Firma:   MAKAROVIČ   IN   DRUGI,

d.n.o., Posredovanje, trgovina, storitve,
Podgrad

Skrajšana  firma:  MAKAROVIČ  IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgrad, Podgrad št. 89
Ustanovitelja: Makarovič Boris, Pod-

grad, Podgrad št.20, vstop 9. 2. 1995, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Makarovič Smiljana, Mostar, Moše Pijade
št. 12, vstop 9. 2. 1995, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Makarovič Boris, imenovan 9. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Makarovič
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Smiljana, imenovana 9. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili, obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9303 Druge storitve za nego telesa;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo.

Rg-16563

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01195 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa POSVET – poslovno svetovanje,
d.o.o., Koper, Rozmanova 24, Koper, pod
vložno št. 1/00889/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, spremembo priimka
ustanoviteljice in zastopnice ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5338891
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Faflek Mojca, izstop 16.

5. 1994; Blažič Mojca, Izola, Malija št. 29/a,

vtop 16. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Faf-
lek Mojca, razrešena 16. 5. 1994; Blažič
Mojca, imenovana 16. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja.

Rg-16588

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02306 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
AMIDAS, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ko-
per, Župančičeva 27, Koper, pod vložno
št. 1/02502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5546265
Firma: AMIDAS, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Koper
Ustanovitelja: Boštjančič Alojz in Vuč-

kovič Stanko, oba izstopila 21. 9. 1994; Ku-
kec Dušan, Koper, Kampel 65, vstop 21. 9.
1994, vložek 33.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Falkner Vladimir, Ankaran, Koc-
jančičeva 11, vstop 21. 9. 1994, vložek
33.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Boštjančič Alojz, razrešen 21. 9. 1994;
Vučkovič Stanko, razrešen 21. 9. 1994; Ku-
kec Dušan, imenovan 21. 9. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Falkner Vla-
dimir, imenovan 21. 9. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-16595

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02463 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
AMIDAS, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ko-
per, Župančičeva 27, Koper, pod vložno
št. 1/02502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5546265
Sedež: Koper, Nazorjev trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kukec Dušan, Koper, Kam-

pel 65, vstop 21. 9. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Falkner Vla-
dimir, Ankaran, Kocjančičeva 11, vstop 21.
9. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17149

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01940 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PAN MOTEL, Notranja in zunanja
trgovina z delovno opremo, d.o.o., Koper,
Ferrarska ul. 10, Koper, pod vložno št.
1/03211/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, vstop prokurista ter uskladitev usta-
novnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5630738
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Maldari Giovanni, Valen-

zano, Italija, Via Bari 180/2, Valenzano,
vstop 22. 6. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Hajdar Remzije, imenovan 29. 6.
1994, Koper, Cesta na Markovec 47.

Rg-17186
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/00636 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LESONIT, Lesno kemična industri-
ja, p.o., Ilirska Bistrica, Nikole Tesle 11,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/00121/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje v d.d.: spremembo
firme, osnovni kapital in ustanovitelje, us-
kladitev dejavnosti, spremembo zastopnikov
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037816
Firma: LESONIT, Lesno kemična in-

dustrija, d.d.
Skrajšana firma: LESONIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 846.022.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci po interni raz-

delitvi, 1212 udeležencev, vsi vstopili 18. 4.
1995, vložili 169,204.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci po notranjem od-
kupu, 1212 udeležencev, vsi vstopili 18. 4.
1995, vložili 335.722.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 18.
4. 1995 vložek 171,892.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 18. 4. 1995, vložek
84,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 18. 4. 1995, vložek
84,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Čer-
netič Marko, razrešen 18. 4. 1995; Štefan-
čič Emil, razrešen 18. 4. 1995; direktor Koc-
man Roberto, Postojna, Volaričeva ul. 24,
razrešen 31. 5. 1995 in imenovan kot pred-
sednik uprave, ki zastopa družbo brez ome-
jitev; Šestan Srečko, imenovan 31. 5. 1995,
Ilirska Bistrica, Vrbovo 10, kot član uprave
je zadolžen za proizvodnjo in razvoj in za-
stopa družbo brez omejitev; Mezgec Mar-
ko, imenovan 31. 5. 1995, Pivka, Trnje 1,
kot član uprave je zadolžen za finance in
marketing in zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bratož Egon,
Galeša Niko, Lavrenčič Julijan in Tičar Bo-
jan, vsi vstopili 18. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2466 Proiz-
vodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
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dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-

no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 8512 Iz-
venbolnišnična zdravstvena dejavnost; 2112
Proizvodnja papirja in kartona.

Rg-18176

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02276 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
GALEB GRADBENIŠTVO, d.o.o., grad-
beništvo, trgovina, Izola, E. Vatovec 4,
Izola, pod vložno št. 1/03738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in deležev ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5708982
Firma:   GALEB   GRADBENIŠTVO,

d.o.o.,  Gradbeništvo,  trgovina,  Izola,
Polje 5i

Sedež: Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 4,051.855,37 SIT
Ustanovitelj: Marketing Galeb, d.o.o.,

Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 30. 11. 1992,
vložek 4,051.855,37 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-18179

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02403 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
DI.VA, trgovina, proizvodnja, storitve,
svetovanje, d.o.o., Škofije, Sp. Škofije 40,
Škofije, pod vložno št. 1/04028/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, družbenikov, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnikov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5868998
Firma: GEACOMM, trgovina, turizem,

gostinstvo, d.o.o., Lucija
Skrajšana  firma:  GEACOMM,  d.o.o.,

Lucija
Sedež: Portorož, Ul. istrskega odreda 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Loredan Zidarič Vanda, iz-

stop 17. 10. 1994; Loredan Diego, izstop
17. 10. 1994; Mužerlin Jožef, Portorož, Voj-
kova 44, vstop 17. 10. 1994, vložek 900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mužerlin
Denis, Portorož, Vojkova 44, vstop 17. 10.
1994, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gaberc Ingrid, Portorož, Ul. is-
trskega odreda 11, vstop 17. 10. 1994, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mohar Mirjana, Portorož, Vojkova 44,
vstop 17. 10. 1994, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Loredan Diego, razrešen 17. 10. 1994;
direktor Mužerlin Jožef, imenovan 17. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Mu-
žerlin Denis, imenovan 17. 10. 1994, kot
pomočnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
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z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem.

Rg-18199

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/002694 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa DRIM, trgovina in zastopstva,
d.o.o., Koper, Rožna pot 7, Koper, pod
vložno št. 1/01737/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložka, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter uskladitev ustanovnega akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5471427
Firma: DRIM, trgovina in zastopstva,

d.o.o.
Skrajšana firma: DRIM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.600 SIT
Ustanovitelj: Dovečar Miroslav, Koper,

Vena Pilona 12, vstop 20. 12. 1990, vložek
1,502.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-18212

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/00588 z dne 13. 7. 1995 pod št. vložka
1/04942/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OS Ljubljana: spremembo
firme, sedeža, družbenikov, povečanje os-

novnega kapitala in vložkov, spremembo
zastopnikov, uskladitev dejavnosti ter us-
kladitev aktov z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5555256
Firma: B – PLUS, podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: B – PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zdešar Jože, Ljubljana,

Glavarjeva 12, vstop 3. 12. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarja; Besozzi Aldo Fausto
Giovanni, Segrate, Via San Felice 1A, stra-
da 11, vstop 30. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Besozzi Aldo Fausto Giovanni, imeno-
van 30. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Zdešar Jože, imenovan 30. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
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no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki.

Rg-18240

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01641 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
TOMITRANS, transportne storitve, d.o.o.,
Koper, Dimnikarska 19, Koper, pod vlož-
no št. 1/01796/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, uskladitev dejavnosti ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5455235
Osnovni kapital: 2,090.000 SIT
Ustanovitelj: Makuc Tomaž, Koper,

Dimnikarska 19, vstop 29. 8. 1990, vložek
2,090.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-21536

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/000623 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu
vpisa VIDRA C.O.S.A.A., osnovno, spe-
cialistično zobozdravstveno varstvo, zo-
botehnični laboratorij in splošna medici-
na in fizioterapija, d.o.o., Križ, Križ 105,

Dutovlje, pod vložno št. 1/02076/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5487862
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Debeljak Viktor, Sežana,

Ul. 1. maja 6, vstop 13. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21550

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01139 z dne 29. 8. 1995, pri subjektu
vpisa BRAZDA – proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Prestranek, Na gradu 9,
Prestranek, pod vložno št. 1/01890/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5478618
Osnovni kapital: 1,589.400 SIT
Ustanovitelj: Šabec Miran, Prestranek,

Na gradu 9, vstop 12. 2. 1991, vložek
1,589.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21553

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01297, z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa IMAGE STUDIO, ekonomska pro-
paganda in marketing, d.o.o., Izola, Can-
karjev drevored b. št., Izola, pod vložno
št. 1/01778/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, določitev h. št., vstop družbe-
nika, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, razširitev dejavnosti, vstop zastopnika
ter uskladitev ustanovnih aktov s temile po-
datki:

Matična št.: 5483778
Sedež: Izola, Cankarjev drevored 54
Osnovni kapital: 2,036.000 SIT
Ustanovitelja: Mikulin Drago, Izola, Vrt-

na 16, vstop 3. 12. 1990, vložek 1,038.360
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mikulin
Milojka, Izola, Vrtna 16, vstop 23. 5. 1994,
vložek 997.640, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Mikulin Milojka, imenovana 23. 5.
1994.

Dejavnosti se razširijo z: proizvodnja re-
klamnih rekvizitov; trgovina na debelo z
živili in neživili v tranzitu.

Dejavnosti so odslej: trgovina na drobno
in debelo s prehrambenimi in neprehrambe-
nimi proizvodi, vozili, deli in priborom za
vozila, nafto in naftnimi derivati in indu-
strijskimi odpadki; posredovanje, zastopa-
nje, akvizicija, komisijski in komercialni po-
sli v prometu blaga in storitev; storitve re-
klame in ekonomske propagande; organiza-
cija in prirejanje sejmov in razstav;
oblikovanje proizvodov, modelov, blagov-
nih znamk, ipd.; raziskave tržišča; organi-
zacija finančnega poslovanja, svetovanje na
področju finančne politike in operative, po-
sredovanje kreditnih linij ipd., razen oprav-
ljanja bančnih storitev; računovodske in
knjigovodske storitve; proizvodnja reklam-
nih rekvizitov; trgovina na debelo z živili in
neživili v tranzitu.

Rg-21554

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01310 z dne 23. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GORDIA – Trgovina, turizem in
kmetijstvo, d.o.o., Ankaran, Kolomban
13, Ankaran, pod vložno št. 1/03984/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
vstop novih družbenikov ter uskladitev us-
tanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5745870

Osnovni kapital: 1,938.000 SIT

Ustanovitelji: Cep Alojz, vstop 2. 2.
1993; Cep Marica, vstop 26. 5. 1994 in Cep
Andrej, vstop 26. 5. 1994, vsi Ankaran, Ko-
lomban 13, vložili po 646.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-21555

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01337 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MONTERO, izvoz-uvoz, d.o.o.
Šmarje pri Kopru, Krkavče 36, Šmarje,
pod vložno št. 1/04615/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, skrajšano firmo,
vstop družbenikov, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5809169

Skrajšana  firma:  MONTERO,  d.o.o.,
Šmarje

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Glavina Ludvik, Šmarje,
Šmarje 10, vstop 24. 5. 1993, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šinkovec Andreja, Ljubljana, Neubergerje-
va 4, vstop 16. 5. 1994, vložek 495.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brozina Zdrav-
ko, Ankaran, Vlahovičeva 50, vstop 16. 5.
1994, vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-21557

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01478 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TGT TOURS, Podjetje za turizem,
trgovino in gostinstvo, d.o.o., Kolodvor-
ska 9/a, Pivka, sedež: Kolodvorska 9/a,
Pivka, pod vložno št. 1/01700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5465605

Firma: TGT TOURS, podjetje za turi-
zem, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Can-
karjeva 6, Postojna

Skrajšana firma: TGT TOURS, d.o.o.,
Postojna

Sedež: Postojna, Cankarjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.093 SIT

Ustanovitelj: Krnel Boris, Pivka, Vilhar-
jeva 11, vstop 23. 11. 1990, vložek
1,500.093 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-21558

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01503 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa COIN, trgovina, turizem in stori-
tve, d.o.o., Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/03850/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5740509
Firma: COIN, trgovina, turizem in sto-

ritve, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: COIN, d.o.o., Pivka
Sedež: Pivka, Prečna 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smrdelj Franc, Pivka, Po-

stojnska 12; Penko Bojan, Pivka, Tovarniš-
ka 3; oba vstopila 11. 12. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je: trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo; trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
živilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
mešanim blagom na debelo in na drobno;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; turistični uradi; menjava tujih
valut; špediterske storitve; gostinske stori-
tve, nastanitve, prehrane, točilnice, krčme,
bari; storitve fotokopiranja in razmnoževa-
nja; proizvodnja lesenih izdelkov in lesno
kombiniranih izdelkov; zastopanje tujih
firm; maloobmejni promet z Italijo.

Rg-21560

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01652 z dne 24. 8. 1995 pod št. vložka
1/04373/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenehanje po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5801567
Firma: LIMANI – uvozno izvozno tr-

govsko podjetje, d.o.o., Koper, Čevljar-
ska ulica 36

Skrajšana firma: LIMANI, d.o.o., Ko-
per

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Čevljarska ul. 36
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Limani Usein, Koper, Čev-

ljarska 36, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel edini družbenik: Limani Usein iz Kopra,
Čevljarska ulica 36.

Rg-21561

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01730 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MEDITERAN INTERNATIONAL,
d.o.o., Turistična in pomorska agencija
Portorož, Kosovelova 2 – Lucija, sedež:
Kosovelova 2, Portorož, pod vložno št.
1/01087/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in

vložka, spremembo naslova družbenika in
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5364043
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Mihaič Igor, Portorož, Ko-

sovelova ulica 2, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21562

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01741 z dne 18. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TRANSTRADE, transport in pro-
izvodnja, d.o.o., Dobropolje 1, Ilirska Bi-
strica, sedež: Dobropolje 1, Ilirska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/03301/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5645786
Osnovni kapital: 1,958.000 SIT
Ustanovitelj: Dodič Boris, Materija,

Markovščina 8, vstop 4. 4. 1992, vložek
1,958.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21564

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01748 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa VEKTA, Trgovsko, gradbeno in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Sežana, Sejmiška
b. št., Sežana, pod vložno št. 1/02916/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, naslova,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5601681
Firma: VEKTA, trgovsko, gradbeno in

storitveno podjetje, d.o.o., Sejmiška 8f,
Sežana

Skrajšana firma: VEKTA, d.o.o., Sej-
miška 8f, Sežana

Sedež: Sežana, Sejmiška 8f
Osnovni kapital: 1,565.997 SIT
Ustanovitelj: Kunst Vekoslav, Sežana,

Vojkova 7, vstop 7. 2. 1992, vložek
1,565.997 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kunst Anton, izstop 30. 5. 1994.

Rg-21565

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01768 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa ŽBRINCA, založništvo, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Nika Šturma 4, Sežana, sedež:
Nika Šturma 4, Sežana, pod vložno št.
1/01633/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, izstop in vstop družbenika ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5502110
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Terčon David, Sežana, Ni-

ka Šturma 4, vstop 25. 5. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pipan Silvester, izstop 11. 5. 1994; Svetina
Terčon Magdalena, Sežana, Nika Šturma 4,
vstop 11. 5. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-21570

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01802 z dne 23. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MLINOTEST TRGOVINA, Trgo-
vina in gostinstvo, d.o.o., Koper, Pobeška
15, Koper, pod vložno št. 1/03077/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklenitev
podjetniške pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5612454.
Podjetniška pogodba, sklenjena dne 19.

4. 1994 z družbo KEY POOL, d.o.o., Stru-
njan, trgovina, marketing, ključavničarstvo,
Strunjan 52/a, Portorož.

Rg-21571

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01805 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa KONT, knjigovodske in davčne sto-
ritve, d.o.o., Koper, Agrarne reforme 8,
Koper, pod vložno št. 1/01957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5483158
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vukšič Cvetka, Koper,

Agrarne reforme 8, vstop 15. 3. 1991, vložek
1,181.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vukšič Rado, Koper, Agrarne reforme 8, vs-
top 15. 3. 1991, vložek 159.450 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Cepak Ksenija, Ko-
per, Pahorjeva 41, vstop 15. 3. 1991, vložek
159.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vukšič Cvetka, razrešena 1. 8.
1994; direktorica Cepak Ksenija, imenova-
na 2. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21573

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01817 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GENESI, d.o.o., trgovinske storitve,
Portorož, Obala 109, Portorož, pod vlož-
no št. 1/02870/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5583268
Firma:  GENESI,  trgovinske  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: GENESI, d.o.o.
Sedež: Portorož, Obala 41
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stipancich Liana, Por-

torož, Obala 109, vstop 5. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21574

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01826 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa MERCUR COMMERCE, trgovina, tu-
rizem in storitve, d.o.o., Dragonja 42a, Se-
čovlje, sedež: Dragonja 42a Sečovlje, pod
vložno št. 1/01215/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, skraj-
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šane firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5373271
Firma: MERCUR COMMERCE, trgo-

vina, turizem in storitve, d.o.o., Sečovlje
Skrajšana firma: MERCUR COM-

MERCE, d.o.o., Sečovlje
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Gustinčič Ivan, Koper, Ber-

toki Markova 21, vstop 1. 7. 1992, vložek
1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti družbe so odslej naslednje: tr-
govina na debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, mešanim blagom – za lastne po-
trebe in v tranzitu za znanega kupca; trgovi-
na na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, mešanim blagom; komercialni po-
sli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; prevoz blaga v cest-
nem domačem in mednarodnem prometu; ra-
ziskave trga in storitve reklame in ekonom-
ske propagande; turistično – agencijske sto-
ritve in turistično posredovanje nastanitev in
izletov; menjava tujih valut; gostinske stori-
tve prehrane in druge gostinske storitve; or-
ganizacijske, ekonomske, svetovalne in teh-
nološke storitve; organizacija proizvodnih
dejavnosti kooperantov; posredovanje in or-
ganizacija posredovanja pri prometu nepre-
mičnin; gradnja, rekonstrukcija, adaptacija
in popravila stanovanjskih in drugih stavb;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; ma-
loobmejni promet z Italijo.

Rg-21575

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01835 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MARINČIČ – odkup, prodaja in
predelava lesa, d.o.o., Zagorje, Zagorje
94, Pivka, pod vložno št. 1/02342/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5509025
Osnovni kapital: 12,406.000 SIT
Ustanovitelj: Marinčič Janez, Pivka, Za-

gorje 94, vstop 26. 8. 1991, vložek
12,406.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21578

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01865 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa VOZA, Podjetje za trgovino, d.o.o.,
Koper, Poljane 10, sedež: Poljane 10, Ko-
per, pod vložno št. 1/01214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5370302
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Miklavčič Valter, Koper,

Poljane 10, vstop 6. 3. 1990, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21580

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za gos-
podarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01890 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu vpisa
BIMEX, Marketing in zunanja trgovina,

d.o.o., Portorož, Kosmačeva 17, Portorož,
pod vložno št. 1/00894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, družbenikov, tipa
zastopnika in uskladitev aktov z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5401470
Firma: BLATNIK in drugi, marketing

in zunanja trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: BLATNIK in drugi,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Blatnik Etbin, Portorož,

Liminjanska c. 4, vstop 18. 12. 1989, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Blatnik Dragica, Portorož, Kosmačeva 17,
vstop 7. 6. 1994, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blatnik Etbin, razrešen 7. 6. 1994 in
imenovan kot družbenik, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-21583

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01914 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ATLAS EXPRESS, turizem, trgovi-
na, komercialne in finančne storitve,
transport, servisne storitve, d.o.o., Porto-
rož, Obala 55, Portorož, pod vložno št.
1/03662/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev aktov z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5707293.

Rg-21584

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01920 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa BELVI – gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Koper, Rozmanova 24/a, Koper,
pod vložno št. 1/03015/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5618649
Osnovni kapital. 1,918.000 SIT
Ustanovitelj: Biloslav Guerino, Koper,

Rozmanova 24/a, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,918.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21585

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01929 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GENER-MED, zdravstveni inženi-
ring, trgovina, finančne in komercialne
storitve, turizem, d.o.o., Portorož, Obala
41, Portorož, pod vložno št 1/03335/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5666236
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: GENESI d.o.o., Portorož,

Portorož, Obala 109, vstop 23. 9. 1992, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; INSSER, S.R.L., Italia, Via Ludovisi 36,
Roma, vstop 23. 9. 1992, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21586

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01935 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GLOBAL, posredovanje, d.o.o.,
Benčičeva 14, Koper, sedež: Benčičeva 14,
Koper, pod vložno št. 1/00879/00 vpisalo v
sodni register tega sodiča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5368669
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vogrinčič Bojan, Koper,

Benčičeva 14, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21587

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01938 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa CIT, storitve komerciale, inženirin-
ga, turizma, d.o.o., Koper, Benčičeva 3,
CIT, attivita commerciali, di ingegneria,
turist., s.r.l., Capodistria, Benčičeva 3, se-
dež: Benčičeva 3, Koper, pod vložno št.
1/01262/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5377773
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Podlogar Branimir, Koper,

Benčičeva 3, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21589

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01974 z dne 30. 8. 1995 pod št. vložka
1/04959/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5856868
Firma: GEOTEHNIKA PORTOROŽ –

Podjetje za miniranje, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOTEHNIKA POR-

TOROŽ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Portorož, Vilfanova 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žerjal Vojko in Žerjal Du-

šan, oba Portorož, Vilfanova 33, vstopila
23. 6. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žerjal Vojko, imenovan 23. 6. 1994, za-
stopa in predstavlja družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o odsvajanju nepre-
mičnin, osnovnih sredstev ter kreditnih po-
godb, ki jih lahko sklene le v sopodpisu s
pomočnikom direktorja ali na podlagi
skupščine v pisni obliki; Žerjal Dušan, ime-
novan 23. 6. 1994, kot pomočnik direktorja
družbe zastopa in predstavlja družbo ter
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o ods-
vajanju nepremičnin in osnovnih sredstev
ter kreditnih pogodb, ki jih lahko sklene le v
sopodpisu z direktorjem družbe ali na pod-
lagi sklepa skupščine v pisni obliki.
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Dejavnosti družbe so: vrtanje in minira-
nje v kamnolomih in pri gradnji prometnih
objektov; rušenje visokih zgradb; seizmič-
ne meritve (meritve potresov); gradnja pro-
metnih objektov; hidrogradnja; gradnja ru-
darskih objektov; geološka raziskovanja –
raziskovalna vrtanja in druga raziskovalna
dela; gradnja drugih objektov nizke grad-
nje; storitve gradbene mehanizacije; trgovi-
na na debelo z neživilskimi proizvodi ter
mešanim blagom vključno v tranzitu; trgo-
vina na drobno z neživilskimi proizvodi in
mešanim blagom; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; notranji in mednarodni prevoz oseb in
blaga v cestnem in pomorskem prometu;
marketing – storitve raziskave tržišča in dru-
ge storitve reklame in ekonomske propa-
gande; prirejanje sejmov in razstav; sejem-
ske storitve; finančne storitve, razen banč-
nih storitev; zastopanje v prometu blaga in
storitev; posredovanje v prometu blaga, ne-
premičnin in storitev; maloobmejni promet
z Italijo.

Rg-21592

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02027 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa SLAVEC MF, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o. Trnje 3a, Pivka, sedež:
Trnje 3a Pivka, pod vložno št. 1/04360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5795311

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Slavec Marko in Slavec
Franc, oba Pivka, Trnje 3a, vstopila 16. 6.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-21594

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02060 z dne 18. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ECOMAR, trgovina in kmetijska
proizvodnja, export-import, d.o.o., Ko-
per, Repičeva 4, Koper, pod vložno št.
1/02979/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5595215

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Finos Fiorino, Zoppola Ita-
lija, Via Panciera 77, vstop 11. 3. 1992,
vložek 400.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Knez Marjan, Koper, Cesta I. istrske
brig. 97/a, vstop 11. 3. 1992, vložek 489.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pasticceria
Italiana s.r.l. Castiglione delle Stiviere,
Mantova, Mantova, Via Mazzini 79/81,
C.d.Stiviere, vstop 19. 11. 1993, vložek
399.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Katavič Mitja, Koper, Istrskega odreda 6,
vstop 19. 11. 1993, vložek 210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21596

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02126 z dne 29. 8. 1995, pri subjektu
vpisa KARSIA, kmetijska proizvodnja,
proizvodnja vin, trgovina, export-import,
Dutovlje, d.o.o., Dutovlje 66, Dutovlje, pod
vložno št. 1/02990/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5597463
Osnovni kapital. 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Širca Milivoj, Dutovlje,

Dutovlje 66, vstop 30. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21601

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02490 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka
1/04944/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5881153
Firma:  FATUR  TOMI  IN  OSTALI,

Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: FATUR TOMI IN OS-

TALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pivka, Zagorje 122
Ustanovitelja: Fatur Jožko, Pivka, Za-

gorje 122, vstop 9. 12. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Tomšič
Valerija, Knežak, Koritnice 39, vstop 9. 12.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fatur Jožko, imenovan 9. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; Tomšič Valeri-
ja, imenovana 9. 12. 1994, kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 2852
Splošno mehanična dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-21603

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02504 z dne 17. 8. 1995 pod št. vložka
1/04950/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5879809
Firma: DOBRIĆ IN SAVIĆ, Proizvod-

nja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: DOBRIĆ IN SAVIĆ,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Ob spomeniku 14

Ustanovitelja: Savić Milan, Koper, Ob
spomeniku 14, vstop 12. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Do-
brić Ivo, Koper, Ob spomeniku 16, vstop
12. 12. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dobrić Ivo, imenovan 12. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; Savić Milan,
imenovan 12. 12. 1994, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7470 Či-
ščenje stavb; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov.

Rg-21606

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02686 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu
vpisa KRAŠKI VODOVOD SEŽANA,
javno podjetje, p.o., Bazoviška c. 6, Seža-
na, pod vložno št. 1/00071/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje pod-
jetja v d.o.o., spremembo firme, osnovnega
kapitala in vložka, spremembo družbenika,
uskladitev dejavnosti, nadzorni svet in us-
kladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5072999
Firma:  KRAŠKI  VODOVOD  SEŽA-

NA, Javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAŠKI VODOVOD

SEŽANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 172.149.886,20 SIT
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor Se-

žana, izstop 7. 12. 1994; Skupščina občine
Sežana, Izvršni svet, Sežana, vstop 7. 12.
1994, vložek 172.149.886,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Člani nadzornega sveta: Marušič Zlatko,
Adamič Jožef, Jogan Benjamin, Vojt-
kovszky Rajko in Kristan Stanislav, vsi vsto-
pili 7. 12. 1994 ter Krebelj Vladislav, vsto-
pil 11. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4020
Proizvodnja plina; distribucija plinastih go-
riv po plinovodni mreži; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 4521 Splošna gradbena
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 6024 Cestni tovorni promet;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Podjetje ima naslednja javna pooblasti-
la: upravljanje vodovodne infrastrukture s
pripravo strokovnih podlag razvoja, pripra-
ve in izvedbe investicij; določanje pogojev
in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege
v prostor; izdajanje predpisanih dovoljenj
za priključitev na infrastrukturne objekte in
naprave podjetja.

Rg-21607

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/002690 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa INKUBATOR, d.o.o., Ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve, Se-
žana, I. tankovske brigade 9, sedež: I. tan-
kovske brigade 9, Sežana, pod vložno št.
1/02739/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo tipa zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5570352
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Občina Sežana, Sežana,

Partizanska 4, vstop 2. 9. 1991, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
SLO-VENETA, d.o.o., Sežana, I. tankovske
9, vstop 2. 9. 1991, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
rup Stojan, Sežana, Cesta na Lenivec 18,
razrešen kot začasni direktor 23. 12. 1994
in imenovan za direktorja. Družba ima kot
poslovodjo direktorja, ki na lastno odgovor-
nost vodi posle družbe in jo zastopa.

Rg-21610

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02908 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa OMNI TRADE, inženiring, elek-
troinštalacije, elektromehanika, trgovina,
export-import, gradbeništvo, d.o.o., Ko-
per, Repičeva 1, Koper, pod vložno št.
1/02945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo naslova družbenika,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5754674
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Branko, vložek

1,490.000 SIT in Ogrin Petra, vložek 10.000
SIT, oba iz Kopra, Repičeva 1, vstopila 16.
12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21611

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/03010 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa OMNI TRADE, inženiring, elek-
troinštalacije, elektromehanika, trgovina,
export-import, gradbeništvo, d.o.o., Ko-
per, Repičeva 1, Koper, pod vložno št.
1/02945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5754674
Ustanovitelj: Kovačič Branko, Koper,

Repičeva 1, vstop 16. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ogrin Petra, izstop 30. 12. 1994.

Rg-21617

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/00528 z dne 24. 8. 1995 pod št. vložka
1/04957/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5900000
Firma: ALUBOMA, d.o.o., Podjetje za

izdelavo, montažo, prodajo in prevoz alu-
minijastih predmetov, Sežana, Kazlje 7

Skrajšana firma: ALUBOMA, d.o.o., Se-
žana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sežana, Kazlje št. 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zlobec Borut, Sežana

Kazlje 7, vstop 10. 5. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skabar
Marco, Monrupino, Monrupino, vstop 10.
5. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zlobec Borut, imenovan 10. 5. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo pri sklepanju
pogodb nad vrednostjo 120.000 SIT, po
sklepu skupščine.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1995: 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-21622

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/00599 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka

1/04947/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5904668
Firma: EUROFIN, Financiranje in pre-

strukturiranje podjetij, d.d., Koper, Pri-
staniška 14

Skrajšana firma: EUROFIN, d.d., Ko-
per

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelji: FINOR, svetovanje in

opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Koper,
Pristaniška ul. 14, vstop 11. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Splošna banka Koper, d.d., Koper, Prista-
niška ul. 14, vstop 11. 5. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; IN-
TEREUROPA, mednarodna špedicija, trans-
port in pomorska agencija, d.d., Koper, Voj-
kovo nabrežje 32, vstop 11. 5. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ja-
vor koncern, podjetje za upravljanje, trže-
nje, finance in razvoj, d.o.o., Pivka, Kolod-
vorska 9a, vstop 11. 5. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Evropska
banka za obnovo in razvoj, London, One
Exchange Square, vstop 11. 5. 1995, vložek
4,970.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Gr-
žančič – Glumpak Ančica, imenovana 11. 5.
1995, Ljubljana, Strniševa c. 33, kot pred-
sednica uprave – glavna izvršna direktorica
zastopa družbo z omejitvijo, da sme sklepa-
ti naslednje posle le s pisnim soglasjem nad-
zornega sveta: sposojanje sredstev za druž-
bo; razpolaganje s celotnim ali delom dele-
ža družbe v kateremkoli podjetju, ki je v
posebnem programu za prestrukturiranje;
sklepanje oziroma podpisovanje komercial-
nih pogodb, v katerih je skupni znesek, ki
naj bi ga družba plačala, večji od 30.000
DEM, ali ekvivalentu v katerikoli valuti, ali
več dogovorov, ki naj bi ga družba plačala v
kateremkoli koledarskem letu presega
100.000 DEM, ali ekvivalentu v katerikoli
drugi valuti; član uprave Rener Jožef, ime-
novan 11. 5. 1995, Ankaran, Vlahovičeva
ul. 52, kot član uprave – direktor, zastopa
družbo le skupaj s predsednikom uprave –
glavnim izvršnim direktorjem, ali pa s pi-
snim pooblastilom predsednika uprave –
glavnega izvršnega direktorja; član uprave
Pregarc Vinko, imenovan 11. 5. 1995, Ko-
per, Resslova ul. 5, kot član uprave – direk-
tor, zastopa družbo le skupaj s predsedni-
kom uprave – glavnim izvršnim direktor-
jem, ali pa s pisnim pooblastilom predsed-
nika uprave – glavnega izvršnega direktorja.

Člani nadzornega sveta: Hegstad Sven
Olaf, Descamps Olivier Eduard E., Hočevar
Dušan, Soban Marija-Maja, Tomšič Peter in
Dunster Ashley John, vsi vstopili 11. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče


