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Sodni register

CELJE

Rg-30518

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00422 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VEHOVAR, proizvodnja,
grafično oblikovanje, servis, d.o.o., Celje,
Ul. 29. nov. 15, sedež: Ul. 29. nov. 15,
Celje, pod vložno št. 1/02114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5430020
Firma: VEHOVAR, projektiranje, pro-

izvodnja in servis, d.o.o., Kosovelova 15,
Celje

Skrajšana  firma:  VEHOVAR,  d.o.o.,
Kosovelova 15, Celje

Sedež: Celje, Kosovelova 15
Osnovni kapital: 4,973.736,40 SIT
Ustanovitelji:  Vehovar  Metka,  Celje,

Razgledna 24; Vehovar Janko in Vehovar
Zoran, oba Celje, Kosovelova 15, vsi vsto-
pili 31. 8. 1990, vložili po 1,657.792,12 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-30519

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00987 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DALEX, izvoz-uvoz, d.o.o.
Polzela 14, Polzela, sedež: Polzela 14, Pol-
zela, pod vložno št. 1/01974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5398720
Osnovni kapital: 1,994.000 SIT
Ustanovitelja: Lešnik Slavica, vstop 12.

2. 1990 in Lešnik Mirko, vstop 4. 5. 1993,
oba Polzela, Breg 101, vložila po 997.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Lešnik Mirko, razrešen 18. 4. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-30520

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01010 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  REDWOOD  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Prebold, Sveti Lovrenc 79, Prebold, pod
vložno št. 1/03325/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5548969
Osnovni kapital: 4,988.000 SIT

Ustanovitelja: Druškovič Tomaž, vložek
3,740.600 SIT, in Druškovič Franc, vložek
1,247.400 SIT, oba Prebold, Sveti Lovrenc
79, vstopila 11. 12. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-30521

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02257 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  FRANJO  KLUZ  –  AS-
TRUM, podjetje za trgovinsko dejavnost
in poslovno finančne storitve, d.o.o., Le-
vec, Levec, n. h., Petrovče, pod vložno št.
1/00796/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5301319
Firma: FK ASTRUM, podjetje za trgo-

vinsko dejavnost in poslovno finančne sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: FK ASTRUM, d.o.o.
Sedež: Petrovče, Levec št. 25a
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Robnik Frančiška, Ce-

lje, Škapinova 15, vstop 5. 10. 1991, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30523

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01898 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BODOČI VOZNIK, pro-
metno, trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 8, Celje,
pod vložno št. 1/02016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo deleža družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5403952
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pevec Franc, Celje, Tkal-

ska 9, vstop 19. 7. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30525

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01536 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  GOROPEVŠEK,  knjigo-
vodske storitve, d.o.o., Prekopa 37/a,
Vransko, sedež: Prekopa 37/a, Vransko,
pod vložno št. 1/06084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5818087
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Goropevšek Marijana,

Vransko, Prekopa 37/a, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30528

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00986 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VITAFER, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Celje, Nušičeva

10, sedež: Nušičeva 10, Celje, pod vložno
št. 1/03560/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5586461
Osnovni kapital: 2,196.770 SIT
Ustanoviteljici: Fermentin Tatjana, Ce-

lje, Nušičeva 10, vstop 10. 1. 1992, vložek
54.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fer-
mentin Vida, Celje, Nušičeva 10, vstop 6. 3.
1992, vložek 2,142.770 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fermentin Vida, razrešena 18. 4.
1994 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev kot poslo-
vodkinja.

Rg-30534

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01126 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NORD, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Žalec, Gotovlje 62a,
Žalec, pod vložno št. 1/03057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki ter spremembo družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5517494
Osnovni kapital: 2,130.734 SIT
Ustanovitelja: Hauptman Marjan, Žalec,

Gotovlje 62a, vstop 10. 4. 1991, vložek
800.734 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hauptman Katarina, Žalec, Gotovlje 62a,
vstop 27. 5. 1994, vložek 1,330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30537

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01130 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PAVLIČ, podjetje za izde-
lavo in montažo ogrevalnih sistemov in
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Tr-
novlje 109, Celje, sedež: Trnovlje 109, Ce-
lje, pod vložno št. 1/00907/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5305616
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Franc in Pavlič

Anica, oba Celje, Trnovlje 109, vstopila 19.
12. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-30539

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01938 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CONECT podjetje za trže-
nje doma in v tujini, d.o.o., Velenje, Efen-
kova 61, sedež: Efenkova 61, Velenje, pod
vložno št. 1/01566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
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povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5361516
Firma: CONECT, podjetje za trženje

doma in v tujini, d.o.o.
Skrajšana firma: CONECT, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,016.000 SIT
Ustanovitelj: Naraločnik Andrej, Vele-

nje, Trubarjeva 23, vstop 2. 3. 1990, vložek
4,016.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30547

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01044 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ANZA, marketing, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ponikva, Podgaj 4/a,
sedež: Podgaj 4/a, Ponikva, pod vložno št.
1/04790/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5682118
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Zanjko Anton, Ponikva,

Podgaj 4a, vstop 16. 9. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30548

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01124 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TRANSPEER, mednarod-
na špedicija, d.o.o., Celje, Maistrova 12,
sedež: Maistrova 12, Celje, pod vložno št.
1/04943/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5703891
Osnovni kapital: 1,648.000 SIT
Ustanovitelj: Peer Gabrijel, Celje, Mai-

strova 12, vstop 19. 11. 1992, vložek
1,648.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30551

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01434 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KAJBY, trgovina, izvoz in
uvoz, poslovne in servisne storitve, go-
stinstvo, d.o.o., Žalec, Pernovo 12d, se-
dež: Pernovo 12d, Žalec, pod vložno št.
1/02663/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5507391
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelja: Strupeh Marijana, vložek

771.000 SIT in Strupeh Božidar, vložek
756.000 SIT, oba Žalec, Pernovo 12d, vsto-
pila 17. 12. 1990, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995: 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 527 Popravilo izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-30553

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01094 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BARDORFER, podjetje za
storitve, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Griže 20, sedež: Griže 20, Griže, pod vlož-
no št. 1/03601/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5585058
Firma: BARDORFER, podjetje za sto-

ritve, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BARDORFER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bardorfer Rudolf, Griže,

Griže 20, vstop 31. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30555

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01076 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TRIS prevozne storitve in
trgovina, d.o.o., Dobrovlje 32, Braslovče,
sedež: Dobrovlje 32, Braslovče, pod vlož-
no št. 1/04644/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5813468
Firma: TRIS, prevozne storitve in tr-

govina, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Grabner Alojz, Braslovče,

Dobrovlje 32, vstop 12. 11. 1993, vložek
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30559

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00965 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TOPTERM, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Celje, C. na Ostrožno 8/a,
sedež: C. na Ostrožno 8/a, Celje, pod vlož-
no št. 1/03683/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5585805
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jakop Andrej, vložek

900.000 SIT, in Jakop Mateja, vložek
600.000 SIT, oba Celje, C. na Ostrožno 8a,
vstopila 12. 2. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-30560

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01043 z dne 26 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROCOMP POSREDOVA-
NJE, d.o.o., Mariborska 23, Celje, sedež:
Mariborska  23,  Celje,  pod  vložno  št.
1/04432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo in uskladitev de-

javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5818796
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jančar Aleksander, Celje,

Pod lipami 38, vstop 10. 11. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5111 Po-
sredništvo 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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; 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
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na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5116 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; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem 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; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme 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.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 67.13 le dejavnost
menjalnice in zastavljalnice; 74.12 razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-30565

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01107 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  WEBA,  inženiring,  pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Celje, Zi-
danškova 8, sedež: Zidanškova 8, Celje,
pod vložno št. 1/01835/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5378508
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelja: Weber Andrej, Celje, Gos-

poska ulica 8, vstop 26. 1. 1990, vložek
802.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Weber Franc, Hoče, Zgornje Hoče 3/e,
vstop 16. 1. 1990, vložek 802.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-30567

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01436 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KODI, mednarodna špedi-
cija, d.o.o., Šempeter, Spodnje Grušovlje
22, Šempeter, pod vložno št. 1/03221/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5537231
Firma: KODI, mednarodna špedicija,

d.o.o.
Skrajšana firma: KODI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,863.000 SIT
Ustanoviteljica: Kotnik Irena, Šempeter,

Spodnje Grušovlje 22, vstop 14. 12. 1991,
vložek 1,863.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30568

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01483 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KFM, podjetje za proizvod-
njo, marketing in inženiring, d.o.o., Vele-
nje, Cesta VIII/1, sedež: Cesta VIII/1, Ve-
lenje, pod vložno št. 1/02556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, prokurista in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5466806
Osnovni kapital: 4,890.000 SIT
Ustanovitelji: Ferlež Jaroslav, vložek

110.000 SIT; Ferlež Karol, vložek 4,560.000
SIT; Ferlež Vito, vložek 110.000 SIT, in
Ferlež Marija, vložek 110.000 SIT, vsi Ve-
lenje, Cesta VIII/1, vstopili, 3. 1. 1991, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ferlež Karol, imenovan 21. 4. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: dejav-
nost in varstvo kulturnih dobrin, od tega
muzeji, galerije, zbirke, idr.

Tako se dejavnost družbe sedaj glasi:
strojna industrija; proizvodnja električnih
strojev in naprav; proizvodnja končnih le-
senih izdelkov; predelava plastičnih mas;
proizvodnja krmil; proizvodnja začimb, ka-
vovine in drugih živilskih proizvodov; mlet-
je živil in neživilskih proizvodov; luščenje
žita; inženiring, in sicer: organizacija in po-
sredovanje pri gradnji kompletnih gospo-
darskih in drugih objektov; ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; izobra-
ževanje, in sicer: organiziranje posvetov,
seminarjev, tečajev in drugih sorodnih de-
javnosti; pridobivanje in odstopanje pravic
industrijske lastnine ter znanja in izkušenj
(know-how); razvojni inženiring, in sicer:
inovacije, novi programi, transfer tehnolo-
gij, prenos znanja, razvojni programi; izde-
lava računalniške in programske opreme;
izdelava elaboratov za uvajanje računalniš-
tva v podjetja in ustanove; storitve razisko-
vanja trga (marketing); trgovina na drobno
in na veliko z živili in neživilskimi izdelki
vseh trgovskih strok; zastopanje in posre-

dovanje v prometu blaga in storitev; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; popravilo in vzdrže-
vanje proizvodov (servisna služba); dejav-
nost in varstvo kulturnih dobrin, od tega
muzeji, galerije, zbirke idr.

Rg-30574

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00939 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SPITT, podjetje za stori-
tve, proizvodnjo, inženiring, trgovino in
turizem, d.o.o., Zreče, Cesta na Roglo
13/b, Zreče, pod vložno št. 1/03950/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala iz vložka druž-
benika, spremembo sedeža in firme družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5615402
Firma:  SPITT,  podjetje  za  storitve,

prozvodnjo, inženiring, trgovino in turi-
zem, d.o.o.

Skrajšana firma: SPITT, d.o.o.
Sedež: Zreče, Cesta na Roglo 11d
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelj: Djura Sabo, Zreče, Cesta

na Roglo 17c, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,768.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30576

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01700 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa KAPLJA, mednarodno pod-
jetje za trgovino in transport, d.o.o., Lju-
bečna, Rožna ulica 1, sedež: Ljubečna,
Rožna ulica 1, Škofja vas, pod vložno št.
1/04180/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme in sedeža
ter akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5791405
Firma: KAPLJA, mednarodno podjet-

je za trgovino in transport, d.o.o., Lju-
bečna, Rožna ulica 1, Škofja vas

Skrajšana firma: KAPLJA, d.o.o., Lju-
bečna, Rožna ulica 1, Škofja vas

Osnovni kapital: 1,857.315 SIT
Ustanovitelj: Sitar Jožef, Škofja vas,

Rožna ulica 1, Ljubečna, vstop 3. 4. 1992,
vložek 1,857.315 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30577

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04519 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ARTIČ, posebna organiza-
cija za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, d.o.o., Rogatec, Rogatec 237a, Ro-
gatec, pod vložno št. 1/05320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, družbeni-
kov, zastopnikov, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5763029
Firma: ARTIČ, posebna organizacija

za opravljanje drugih zavarovalnih po-
slov, Artič Ernest in Artič Dragica d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Artič Ernest in Artič Dra-
gica, oba Rogatec, Rogatec 237a, vstopila
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28. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Artič Ernest, razrešen 28. 12. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
posamično; družbenica Artič Dragica, ime-
novana 28. 12. 1994, zastopa družbo posa-
mično.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1995:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih.

Rg-30586

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00755 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SPEKTRA, računalniški in-
ženiring in marketing, d.o.o., Celje, To-
varniška 35, sedež: Tovarniška 35, Celje,
pod vložno št. 1/00844/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5296072
Firma: SPEKTRA, računalniški inže-

niring in marketing, d.o.o., Celje, Malga-
jeva 10

Skrajšana firma: SPEKTRA, d.o.o., Ce-
lje, Malgajeva 10

Sedež: Celje, Malgajeva 10
Osnovni kapital: 4,509.073 SIT
Ustanovitelj: Hidajet Džumhur, Celje,

Malgajeva 10, vložek 4,509.073 SIT, odgo-
vornost: ne odgovaja.

Rg-30588

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00789 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MERIDIAN, Geodetski in-
ženiring in storitveno trgovska družba,
Trubarjeva 45, Celje, d.o.o., sedež: Tru-
barjeva 45, Celje, pod vložno št.
1/02899/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev družbene pogodbe z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5515947
Osnovni kapital: 1,992.000 SIT
Ustanovitelj: Marovt Tomaž, Celje, Tru-

barjeva 45, vstop 15. 12. 1990, vložek
1,992.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30592

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00694 z dne 23. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VARNOST CELJE, Pod-
jetje za varovanje premoženja, p.o., Ce-
lje, Miklošičeva 1, sedež: Miklošičeva 1,
Celje, pod vložno št. 1/00564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovni kapital, ustanovite-
lje, člane nadzornega sveta, spremembo pri
zastopnikih s temile podatki:

Matična št.: 5198801
Firma: VARNOST Celje, družba za va-

rovanje premoženja, d.d., Celje
Skrajšana firma: VARNOST Celje, d.d.,

Celje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 31,237.000 SIT

Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vs-
top 13. 3. 1995, vložek 3,123.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 13. 3.
1995, vložek 3,123.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 8, vstop
13. 3. 1995, vložek 6,247.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; delavci na podlagi
interne razdelitve, vstopili 13. 3. 1995, vlo-
žili 6,248.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; delavci na podlagi notranjega od-
kupa, vstopili 13. 3. 1995, vložili 12,496.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poznič Jože, Celje, Gregorčičeva 1,
razrešen 13. 3. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Krajnc Stanko,
Grad Stane in Kovač Jože, vsi vstopili 13. 3.
1995.

Rg-30598

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00667 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PAPILLON, d.o.o., trgovi-
na in proizvodnja, uvoz, izvoz, Kocbeko-
va 15, Ljubečna, Škofja vas, Celje, sedež:
Kocbekova 15, Ljubečna, Škofja vas, Ce-
lje, pod vložno št. 1/00768/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, pristop novih družbenikov, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295653
Osnovni kapital: 8,100.000 SIT
Ustanovitelji: Avžner Vanja, vložek

5,500.000 SIT, vstopil 26. 11. 1989, Avžner
Toni in Avžner Gregor, oba vložila po
1,300.000 SIT, vstopila 30. 4. 1995, vsi
Škofja vas, Kocbekova 15, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30600

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01443 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PC SERVIS, računalniški
inženiring, trgovina, servis in proizvod-
nja, d.o.o., Šentjur, Šibenik 7, sedež: Ši-
benik 7, Celje, pod vložno št. 1/01751/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5369924

Osnovni kapital: 1,984.000 SIT
Ustanovitelja: Gobec Bogdan in Gaber-

šek Irena, oba Šentjur, Šibenik 7, vstopila
25. 5. 1990, vložila po 992.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-30605

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01476 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OBERSKI, d.o.o., trgovina
in storitve, podjetje, Spodnje Sečovo 9,
Rogaška Slatina, sedež: Spodnje Sečovo
9, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/04110/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža, družbenika, za-
stopnika, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5644895
Firma: OBERSKI, trgovina in storitve,

d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: OBERSKI, d.o.o., Ro-

gaška Slatina
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Oberski Leopold, izstop

20. 4. 1994; Zorman-Rojs Olga, Ljubljana,
Ulica Gubčeve brigade 88, vstop 20. 4.
1994, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Oberski Leopold, razrešen 20. 4.
1994; direktorica Zorman-Rojs Olga, ime-
novana 20. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1995:
4521 Splošna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8520 Veterinarstvo;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti; 74.60 vse razen poizve-
dovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih
detektivov; 67.13 samo menjalnice in za-
stavljalnice.

Rg-30607

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01017 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TURBO-TRANS, podjetje
za transport in trgovino, d.o.o., Levec 2,
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Petrovče, sedež: Levec 2, Petrovče, pod
vložno št. 1/04879/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala družbe iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5720435
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanovitelja: Turnšek Franc in Turnšek

Irena, oba Petrovče, Levec 2, vstopila 21.
10. 1992, vložila po 844.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-30611

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01042 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SIPRO, stanovanjsko pod-
jetje, d.o.o., Žalec, Pečnikova 1, sedež:
Pečnikova 1, Žalec, pod vložno št.
1/03005/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo tipa zastopnika ter po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5509777
Osnovni kapital: 2,523.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Žalec, Žalec, Sa-

vinjske čete 10, vstop 14. 6. 1991, vložek
1,009.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simonič Odon, Žalec, Čopova 5, vstop 14.
6. 1991, vložek 756.900 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prislan Zlatko, Žalec, Čopo-
va 6, vstop 14. 6. 1991, vložek 756.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Simonič Odon, razrešen kot v.d. di-
rektorja 20. 10. 1994 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo neomejeno, posa-
mično, razen pri sklepanju pogodb o naku-
pu in odtujitvi nepremičnin, kjer potrebuje
predhodno soglasje skupščine družbe.

Rg-30620

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01002 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa REPROITA, d.o.o., trgovina
in zastopstvo, Delavska ul. 3, Šentjur pri
Celju, sedež: Delavska ul. 3, Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/02729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5482801
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Oprešnik Franc, Šentjur pri

Celju, Delavska ul. 3, vstop 5. 9. 1990, vlo-
žek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30625

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00127 z dne 11. 10. 1995 pod št.
vložka 1/06426/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894379
Firma: AUROBOJAN, Podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Otemna 6a,
Šmartno v Rožni dolini

Skrajšana firma: AUROBOJAN, d.o.o.,
Šmartno v Rožni dolini

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno v Rožni dolini, Otem-
na 6a

Osnovni kapital: 3,704.410 SIT
Ustanovitelj: Stožir Bojan, Celje, Škapi-

nova 8, vstop 1. 2. 1995, vložek 3,704.410
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stožir Bojan, imenovan 1. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995:
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-30626

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00728 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GECOMMERCE, trgovsko
in proizvodno podjetje, Gavce 83, Šmart-
no ob Paki, d.o.o., sedež: Gavce 83, Šmart-
no ob Paki, pod vložno št. 1/03660/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5584833
Osnovni kapital: 1,633.000 SIT
Ustanovitelj: Polovšak Gertraud, Šmart-

no ob Paki, Gavce 83, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,633.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30631

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01101 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa T.B.W., Tehnični biro za
orodne stroje in naprave, d.o.o., Uriskova
2, Velenje, sedež: Uriskova 2, Velenje, pod
vložno št. 1/03406/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje kapitala družbe
z novimi vložki, spremembo zastopnikov,
spremembo družbene pogodbe ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5558913
Osnovni kapital: 3,252.916 SIT
Ustanovitelj: T.B.W. Technisches Büro

für Werkzeugmaschinen und Anlagen
GmBH & Co. KB, A 020 Salzburg, Alpen-
strasse 112, vstop 22. 10. 1991, vložek
3,252.916 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Schmiedlechner Christian, razrešen
18. 4. 1994; direktor Jerič Peter, imenovan
18. 4. 1994, Velenje, Uriskova 2, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30635

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00984 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa OPREMAL, izdelovanje kme-
tijske opreme, Spodnja Rečica, h. h., Re-
čica ob Savinji, d.o.o., sedež: Spodnja Re-
čica n. h., Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/02052/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenikov, fir-
me, sedeža, zastopnikov, dejavnosti in

uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5410126
Firma: OPREMAL, Izdelovanje kme-

tijske opreme, d.o.o., Rečica ob Savinji
Skrajšana  firma:  OPREMAL,  d.o.o.,

Rečica ob Savinji
Sedež: Rečica ob Savinji, Spodnja Re-

čica 3a
Osnovni kapital: 3,017.000 SIT
Ustanovitelji: Lopan Edvard in Lopan

Vera, izstopila 21. 4. 1994; Lopan Vera,
vložek 1,112.900 SIT, in Lopan Edvard, vlo-
žek 1,114.100 SIT, oba Prebold, Na zelenici
1, vstopila 21. 4. 1994, odgovornost: ne od-
govarjata; Šuster Jože, Mozirje, Podvrh 40,
vstop 21. 4. 1994, vložek 790.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Lopan Vera, razrešena 21. 4. 1994
in ponovno imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Lo-
pan Edvard, razrešen 21. 4. 1994 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Šuster Jože, imenovan 21.
4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje 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; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Tr-
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govina na drobno z rabljenim blagom; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-30637

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01677 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa OKOLJE CONSULTING, in-
ženiring na področju varstva okolja,
d.o.o., Celje, Škapinova 10, sedež: Škapi-
nova 10, Celje, pod vložno št. 1/00962/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža in družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
ter akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5311632
Firma: OKOLJE CONSULTING, in-

ženiring na področju okolja, d.o.o., Celje,
Prvomajska 41

Skrajšana firma: OKOLJE CONSUL-
TING, d.o.o., Celje, Prvomajska 41

Sedež: Celje, Prvomajska 41
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Crnič Jože, izstop 24. 5.

1995; Maleiner Franc, izstop 24. 5. 1995;
Crnič Jože, Celje, Prvomajska 41, vstop 14,
5. 1995, vložek 1,502.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Crnič Jože, razrešen 24. 5. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30641

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01051 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BABYLON, jezikovno izo-
braževanje in svetovanje, d.o.o., Cesta v
Lahovno 5, Celje, sedež: Cesta v Lahovno
5, Celje, pod vložno št. 1/00805/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5296005
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štros-Bračko Marina,

Celje, Cesta v Lahovno 5, vstop 28. 11.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-30881

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01591 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LAMCOM, inženiring, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Nove Trate 4,
Mozirje, sedež: Nove Trate 4, Mozirje,
pod vložno št. 1/05392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5746809
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT

Ustanovitelj: Lamut Vlado, Mozirje, Sa-
vinjska cesta 9, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
2215 Drugo založništvo; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30883

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00750 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VALAT, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Celje, Lopata 33, Celje,
pod vložno št. 1/05701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo zastop-
nikov ter povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5779936
Osnovni kapital: 1,500.315 SIT
Ustanovitelj: Pučko Leon, Celje, Trubar-

jeva 53/a, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Podergajs Andrej, razrešen 20. 9. 1993;
direktor Dušak Roman, razrešen 20. 9. 1993.

Rg-30886

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01087 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KARGO TRADE, prevoz
in trgovina, d.o.o., Prebold, Šešče 51, se-
dež: Šešče 51, Prebold, pod vložno št.
1/03679/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme ter povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matiča št.: 5829496
Firma: KARGO – TRADE, prevoz in

trgovina, d.o.o., Prebold
Skrajšana firma: KARGO – TRADE,

d.o.o., Prebold
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hrustelj Igor, Prebold, Šeš-

če 51, vstop 20. 2. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30897

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00957 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROCES – PDE, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Mozir-
je, Savinjska c. 20, Mozirje, pod vložno št.
1/03391/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5566711
Sedež: Mozirje, Savinjska cesta 26

Osnovni kapital: 1,680.612,20 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Darko, Mozirje, Sa-

vinjska cesta 22, vstop 9. 9. 1991, vložek
1,680.612,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 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; 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; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, prikjučki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
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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; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52 63
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 602 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 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 poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 7412 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-30902

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01546 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HIT-Šped, prevozništvo,
d.o.o. Dobovec 44, Rogatec, sedež: Dobo-
vec 44, Rogatec, pod vložno št. 1/05705/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5774098
Osnovni kapital: 2,550.000 SIT
Ustanovitelj: Šlamberger Martin, Roga-

tec, Dobovec 44, vstop 11. 12. 1992, vložek
2,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30912

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01156 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BIROMARKET, popravilo
in vzdrževanje proizvodov precizne me-
hanike, d.o.o., Gorica 57/a, Celje, sedež:
Gorica 57/a, Celje, pod vložno št.1
/00712/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5295815
Osnovni kapital: 1,508.499,54 SIT
Ustanovitelj: Žolnir Marjan, Celje, Gori-

ca 57/a, vstop 29. 10. 1989, vložek
1,508.499,54 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30928

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01068 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AVA, marketing agencija,
d.o.o., Celje, Vrunčeva 37, Celje, pod vlož-
no št. 1/01307/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, dejav-
nosti ter povečanje osnovnega kapitala z
novim vložkom in iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5378028
Firma: AVA, marketing agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: AVA, d.o.o.
Osnovni kapital. 1,621.479 SIT
Ustanovitelj: Očko Vladimir, Celje,

Vrunčeva 37, vstop 21. 1. 1990, vložek
1,621.479 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje dejavnosti: splošna gradbena dela; po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
električne instalacije; izolacijska dela; vo-
dovodne, plinske in sanitarne instalacije;
druge instalacije pri gradnjah; fasaderska in
štukaterska dela; izgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; oblaganje tal in sten; so-
boslikarska in steklarska dela; druga za-
ključna gradbena dela; točenje pijač in na-
pitkov; računovodske in knjigovodske de-
javnosti; podjetniško in poslovno svetova-
nje; ekonomska propaganda; druge poslovne
dejavnosti; upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; poizvedovalne de-
javnosti in varovanje, od tega opazovanje,
varovanje in druge zaščitne dejvnosti.

Dejavnost družbe je odslej: avdio video
storitve; marketing agencija; zastopanje in
posredništvo na področju prometa blaga in
storitev; komercialni posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; trgo-
vina z živilskimi in neživilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok na debelo in drobno;
posredovanje pri prodaji nepremičnin; čišče-
nje poslovnih prostorov; storitve avtopral-
nice; pranje in čiščenje perila in oblačil;
druge osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom; gostinske storitve prehrane; or-
ganiziranje športne rekreacije; prevoz blaga
in potnikov v cestnem prometu; splošna
gradbena dela; postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; električne instalacije; izola-
cijska dela; vodovodne, plinske in sanitarne
instalacije; druge inštalacije pri gradnjah;
fasaderska in štukaterska dela; izgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; oblaganje
tal in sten; soboslikarska in steklarska dela;
druga zaključna gradbena dela; točenje pi-
jač in napitkov; obdelovanje podatkov; ra-
čunovodske in knjigovodske dejavnosti;
podjetniško in poslovno svetovanje; eko-
nomska propaganda; druge poslovne dejav-
nosti; upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje, od tega opazovanje, varo-
vanje in druge zaščitne dejavnosti.

Rg-30939

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01907 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa OKOLJE CONSULTING,
inženiring na področju okolja, d.o.o., Ce-
lje, Prvomajska 41, sedež: Celje, Prvo-

majska 41, pod vložno št. 1/00962/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5311632
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,

tako da se sedaj glasi: organizacija in posre-
dovanje v izgradnji objektov in naprav za
varstvo okolja; raziskovalno razvojne stori-
tve v gospodarskih dejavnostih; storitve re-
klame in ekonomske propagande; izdelava
tehnične dokumentacije za objekte za var-
stvo okolja; komercialni posli v uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; trgo-
vina na debelo in drobno neživilskih pro-
izvodov vseh trgovskih strok; drugo izobra-
ževanje; turistična agencija; organizacija in
izvedba seminarjev, tečajev in posvetov;
proizvodnja, montaža in servisiranje – vzdr-
ževanje in popravilo investicijske opreme;
založniška dejavnost; leasing posli na po-
dročju prometa blaga in storitev; izdelava
revizij za tehnologijo na področju varstva
okolja; pridobivanje in zastopanje pravic in-
dustrijske lastnine ter znanja in izkušenj
(know-how); knjigovodske storitve; servis:
popravilo in vzdrževanje komunalne infra-
strukture; dajanje v najem opreme in stro-
jev; projektiranje gradbenih objektov.

Rg-30941

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02216 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BUDNA, trgovina, storitve
in proizvodnja, d.o.o., Mozirje, Na Gra-
dišču 9, sedež: Na Gradišču 9, Mozirje,
pod vložno št. 1/05303/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5743389
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Budna Pavel, Mozirje, Na

Gradišču 9, vstop 10. 2. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30942

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02545 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa R O K – Podjetje za distri-
bucijo in tehnično obdelavo filmov, d.o.o.
Velenje, Trg mladosti 6, Velenje, pod vlož-
no št. 1/04975/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5702895
Firma: ROK – Podjetje za distribucijo

in tehnično obdelavo filmov, d.o.o.
Skrajšana firma: ROK, d.o.o.
Ustanovitelj: Rošer Branko, Velenje,

Tomšičeva cesta 23, vstop 10. 7. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30945

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01981 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MATA – FILL, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., Dobrna,
Dobrna 28, sedež: Dobrna 28, Dobrna,
pod vložno št. 1/04312/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki ter spremem-
bo dejavnosti in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5628148
Osnovni kapital: 1,766.874 SIT
Ustanovitelja: Markt Marianne in Tan-

zer Karl-Heinz, oba Wattens, Peter Anicht-
strasse 3, vstopila 10. 2. 1992, vložila po
883.437 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Markt Marianne, razrešena 28. 4.
1994; direktorica Vranc Olga, imenovana
28. 4. 1994, Dobrna, Dobrna 3/e, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: obnavljanje pisalnih
trakov za vse vrste pisalnih strojev in na-
prav; računalniški inženiring; cestni in mest-
ni promet; gostinstvo; trgovina na debelo in
drobno z živili in neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok; zastopanje in posredovanje
v prometu blaga in storitev; komercialni po-
sli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; servis: vzdrževanje in popravilo
računalnikov, pisalnih strojev, registrskih
blagajn, fotokopirnih strojev.

Rg-30955

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01570 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NJIVA, trgovina s kmetij-
skimi potrebščinami in proizvodi, d.o.o.,
Ložnica 45, Žalec, sedež: Ložnica 45, Ža-
lec, pod vložno št. 1/02118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in skrajšane firme in povečanje
osnovnega kapitala z novim vložkom s te-
mile podatki:

Matična št.: 5421306

Firma: NJIVA, trgovsko skladiščne sto-
ritve, izvoz-uvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: NJIVA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Ustanovitelj: Pernovšek Ivan, Žalec,
Ložnica 45, vstop 11. 9. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30960

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01007 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ANDY AVTO SHOP, trgovina
z vozili, d.o.o., Šentjur pri Celju, Cesta
Kozjanskega odreda 18, sedež: Cesta Koz-
janskega odreda 18, Šentjur, pod vložno
št. 1/01426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5362105

Firma: ANDI AVTO, trgovina z vozili,
d.o.o.

Skrajšana firma: ANDI AVTO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Prevolnik Andrej, Šentjur,
C. Kozjanskega odreda 18, vstop 2. 3. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30971

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01121 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRADE, zastopniške storitve,
d.o.o., Celje, Janševa 17, sedež: Janševa
17, Celje, pod vložno št. 1/01052/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5329337
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Edvard, Celje, Jan-

ševa ulica 17, vstop 6. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30987

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02601 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KCD, podjetje za projekti-
ranje in izvajanje, d.o.o., Žalec, Kvedro-
va 24, sedež: Kvedrova 24, Žalec, pod vlož-
no št. 1/05515/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5757266
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: Debenjak Smiljan, Žalec,

Kvedrova 24, vstop 15. 1. 1993, vložek
801.666,67 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Korošec Zvonko, Celje, Opekarniška ce-
sta 12/b, vstop 15. 1. 1993, vložek
351.666,67 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Cokan Branko, Žalec, Aškerčeva ulica 8,
vstop 15. 1. 1993, vložek 351.666,67 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30990

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00944 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MERLIN’S, d.o.o., posre-
dovanje, zastopanje v prometu blaga, sto-
ritev, Frankolovo, Frankolovo 1/a, Fran-
kolovo, pod vložno št. 1/02652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo (izstop) družbenika, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490049
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šnabl Bogdan, izstop 10.

6. 1994; Šnabl Matjaž, Frankolovo, Franko-
lovo 1/a, vstop 19. 3. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li 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; 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
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;
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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
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tekstilom; 5142 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje 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;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri šifri 67.13 le menjalnice; pri šifri
74.12 brez revizijske dejavnosti; pri šifri

74.60 brez poizvedovalne dejavnosti in de-
javnosti zasebnih detektivov.

Rg-30998

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00153 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HMEZAD HRAM, kme-
tijstvo in trgovina, p.o., Šmarje pri Jelšah
154, sedež: Šmarje pri Jelšah 154, Šmarje
pri Jelšah, pod vložno št. 1/03060/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblaščene osebe za zastopanje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5186234
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Svetelšek Aleksander, razrešen 30.
12. 1994; direktor Holešek Mohor, imeno-
van 30. 12. 1994, Rogaška Slatina, Na liva-
di 23, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Rg-31007

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01735 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MPH CENTER, storitve in tr-
govina, d.o.o., Velenje, Vodnikova 1a, Ve-
lenje, pod vložno št. 1/06080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala z
novim vložkom, spremembo zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5814022
Firma: MPH CENTER, Storitve in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: MPH CENTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,661.109 SIT
Ustanovitelj: Medicopharmacia, d.o.o.,

Ljubljana, Mali trg 4, vstop 12. 5. 1993,
vložek 578.349 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cesar-Popovič Nives, razrešena
21. 4. 1994 in imenovana za prokuristko.

Rg-31008

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02142 z dne 8. 11. 1995 pri subje-
tu vpisa BROKER, mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Nušičeva 14, sedež:
Nušičeva 14, Celje, pod vložno št.
1/04187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, zastopnika,
dejavnosti in njene uskladitve s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
s temile podatki:

Matična št.: 5612713
Firma: ZGP JOVAN, zasebno gradbe-

no podjetje, d.o.o., Celje, Ložnica 32
Skrajšana firma: ZGP JOVAN, d.o.o.,

Celje, Ložnica 32
Sedež: Celje, Ložnica 32
Ustanovitelja: Jovan Robert, Celje, Na

zelenici 5, vstop 18. 5. 1992, vložek 55.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jovan De-
jan, Celje, Nušičeva 14, vstop 13. 5. 1994,
vložek 55.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jovan Robert, razrešen 13. 5. 1994;
direktor Jovan Dejan, imenovan 13. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 6512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične instalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in opreme za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-31018

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02149 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa SIT, podjetje za informacijsko
inženirstvo, d.o.o., Celje, Cesta na grad
25/a, sedež: Cesta na grad 25/a, Celje, pod
vložno št. 1/01217/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5370124
Osnovni kapital: 1,733.000 SIT
Ustanovitelj: Berce Anton, Celje, Mil-

činskega 7, vstop 4. 12. 1991, vložek
1,733.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31019

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02964 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠKRJANC, gostinsko in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Celje, Aškerčeva 4,
sedež: Aškerčeva 4, Celje, pod vložno št.
1/03202/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo sedeža, firme in družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5557666
Firma: ŠKRJANC, gostinstvo in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠKRJANC, d.o.o.
Sedež: Lesično, Drensko rebro 6
Osnovni kapital: 1,848.000 SIT
Ustanovitelja: Škrjanc Milan, vstop 11.

10. 1991 in Škrjanc Stanislava, vstop 2. 6.
1994, oba Lesično, Drensko rebro 6, vložila
po 924.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-31032

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01479 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KORVIN, inženiring, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Gorica 6/a, Go-
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rica pri Slivnici, sedež. Gorica 6/a, Gori-
ca pri Slivnici, pod vložno št. 1/06267/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5844657
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plausteiner Stanislav, Ce-

lje, Kraigherjeva 6, vstop 1. 7. 1993, vložek
795.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kraner Marjan, Celje, Ulica Frankolovskih
žrtev 15, vstop 20. 4. 1994, vložek 705.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 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.

Pod šifro 74.12 vse razen revizijske de-
javnosti.

Rg-31041

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01793 z dne 5. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRANS VID, prevozno pod-
jetje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah 142, Šmar-
je pri Jelšah, sedež: Šmarje pri Jelšah
142, Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/04139/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5634865
Osnovni kapital: 3,156.000 SIT
Ustanovitelj: Čuješ Vid, Šmarje pri Jel-

šah, Šmarje pri Jelšah, vstop 30. 3. 1992,
vložek 3,156.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31043

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01052 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FORMIN, podjetje za gos-
podarsko-finančno svetovanje, d.o.o.,
Drešinja vas 8a, Žalec, sedež: Drešinja
vas 8a, Žalec, pod vložno št. 1/01276/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405882
Osnovni kapital. 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Hudej Slavko, Petrovče,

Drešinja vas 8a, vstop 12. 2. 1990, vložek

1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hudej Kristina, imenovana 27. 4.
1994, Žalec, Drešinja vas 8/a, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995:
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Družba lahko opravlja vse dejavnosti na-
vedene pod šifro K/74.12 razen revizijske
dejavnosti.

Rg-31057

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01054 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa LUMINA, Center za izobraže-
vanje in svetovanje, d.o.o., Velenje, Ker-
snikova 4, sedež: Kersnikova 4, Velenje,
pod vložno št. 1/04610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5666287
Osnovni kapital: 2,617.000 SIT
Ustanovitelja: Jambrovič Koprivec Zlat-

ka in Koprivec Martin, oba Velenje, Kersni-
kova 4, vstopila 3. 4. 1992, vložila po
1,308.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-31058

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01796 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MODETEKS, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Laško, Marija
Gradec 1, sedež: Marija Gradec 1, Laško,
pod vložno št. 1/06226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev splošnih ak-
tov z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5843553
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Tušek Ana in Škorja Da-

niel, oba Laško, Marija Gradec 1, vstopila
7. 7. 1993, vložila po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-31067

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01513 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa D&V, trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., Celje, Žagarjeva 1, Celje, pod
vložno št. 1/02815/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, družbenikov, po-
slovnega deleža in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5637864
Firma: D & V, DEŽNAK – VIDMAR,

trgovina in zastopanje, d.n.o.
Skrajšana firma: D & V, DEŽNAK –

VIDMAR, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Dežnak Vidmar Barbara,
izstop 30. 5. 1994; Dežnak Vidmar Barbara
in Dežnak Zvonko, oba Celje, Žagarjeva 1,
vstopila 30. 5. 1994, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dežnak Vidmar Barbara, razrešena
30. 5. 1994 in imenovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Dežnak Zvonko, imenovan 30. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-31075

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01852 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ARTWOOD, Projektiranje,
proizvodnja, inženiring, zastopstva, trgo-
vina, d.o.o., Laško, Titova ul. 30, Laško,
pod vložno št. 1/03852/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5629110
Osnovni kapital: 1,529.000 SIT
Ustanovitelj: Hrastelj Peter, Laško, Ti-

tova ulica 30, vstop 22. 2. 1992, vložek
1,529.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring, in
tehnično svetovanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

KRANJ

Rg-13370

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03705 z dne 29. 3. 1995 pod št.
vložka 1/05439/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5886805
Firma: ORIS MEDIA, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: ORIS MEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žirovnica, Zabreznica 1c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ORIS a.s., Bratislava, Sva-

toplukova 31, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Schrey
Paul, Lambichl, Kottmannsdorf, imenovan
20. 12. 1994, kot poslovodja zastopa družbo
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brez omejitev; prokuristka Legat Sonja, Ži-
rovnica, Zabreznica 36, imenovana 20. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 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; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomska propaganda.

Rg-16191

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01545 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa HLAD, družba za servis in mon-
tažo  hladilnih  naprav,  Spodnji  trg  2a,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/03679/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih  družbah
in povišanje osnovne vloge s temile podat-
ki:

Matična št.: 5644283
Firma: HLAD, družba za servisiranje

in montažo hladilnih naprav, d.o.o., Škof-
ja Loka

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

Osnovni kapital: 1,633.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Roman, Škofja Lo-

ka, Spodnji trg 2a, vstop 1. 4. 1992, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Er-
žen Roman, Škofja Loka, Partizanska cesta
41, vstop 13. 5. 1994, vložek 1,633.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16385

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00881 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  ROBOTRADE,  d.o.o.,  Bled,
Grajska  18,  Bled,  pod  vložno  št.
1/04875/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovnega kapitala in spre-
membo dejavnosti ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih  družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5775051
Firma: ROBOTRADE, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: ROBOTRADE, d.o.o.,

Bled
Osnovni kapital: 1,517.828 SIT
Ustanovitelj: Omovšek Robert, Bled,

Grajska 18, vstop 6. 6. 1993, vložek
1,517.828 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina na debelo in na drobno z živili, neži-

vili in mešanim blagom iz vseh trgovinskih
strok ter skupin; trgovina na drobno z vozi-
li, deli in opremo; komercialni posli v pro-
metu blaga in storitev; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; zastopanje drugih
podjetij v prometu blaga in storitev; špedi-
cijske in komisionarske storitve v prometu
blaga in transportu; prevoz blaga in potni-
kov v cestnem prometu; izposojanje vozil
brez voznika (rent-a-car); gostinske stori-
tve, kot so: buffeti, bari in gostilne; turistič-
ne storitve, kot so: agencijski posli in biroji;
vzdrževanje in oddajanje oziroma izposoja-
nje objektov in rekvizitov za šport in re-
kreacijo, vključno tudi s športnimi igrišči in
prostori za kampiranje; zastopanje kot pri-
vatna praksa, razen odvetniške prakse; trgo-
vina z nepremičninami in posredovanje v
prometu z nepremičninami; finančne in knji-
govodsko-računovodske storitve; storitve na
področju montaže, popravil in vzdrževanja
vseh vrst telekomunikacijskih in elektroteh-
ničnih naprav in aparatur; menjalniški po-
sli, ki zajemajo menjavo vseh vrst valut;
kongresno turistične storitve, organiziranje
seminarjev, tečajev, organiziranje sejmov in
razstav; finančno posredovanje: menjalniš-
ki in posredniški posli, menjalnica, kom-
penzacijski posli, finančni ingeneering, kon-
signacija; oblikovanje, izdaja in založništvo
propagandnega materiala; storitve reklame
in ekonomske propagande; proizvodnja in
izdelava v okviru kooperacije; grafična, za-
ložniška in časopisno založniška dejavnost;
razmnoževanje, izdelava fotografij in dru-
gih kopij; dostava hrane, čiščenje in vzdrže-
vanje prostorov; kinematografija, organiza-
cija predstav; diskontna prodaja blaga živil-
skega in neživilskega izvora; trgovina z
naftnimi derivati in tobačnimi izdelki; bla-
govni leasing, factoring in franšizing; kata-
loška prodaja od vrat do vrat; proizvodnja
vseh vrst izdelkov za široko potrošnjo; proi-
zvodnja in montaža elektronskih in teleko-
munikacijskih naprav; investicijska dela v
tujini.

Rg-16689

Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-
nju, je s sklepom št. Srg 354/94 z dne 26. 5.
1994 vpisalo v sodni register tega sodišča
ustanovitev družbe z omejeno odgovornost-
jo na registrskem vložku št. 1/5294/00 VIM-
IT Tenetiše d.o.o. s temile podatki:

Firma: VIMIT Avtoprevozništvo, Te-
netiše, d.o.o.

Skrajšana   firma:   VIMIT,   Tenetiše,
d.o.o.

Sedež podjetja: Tenetiše 030
Dejavnosti d.o.o. so: trgovina na drobno

in debelo z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi, vozili deli in priborom, mešanim bla-
gom in naftnimi derivati; storitve na po-
dročju prometa; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu; najem vozil; taksi služba;
avtovleka; avtopralnica; instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; nizke gradnje;
gostinske storitve nastanitve, prehrane, dru-
ge gostinske storitve in turistično posredo-
vanje; rekreacijska dejavnost; kmetijska
proizvodnja in storitve; gozdarstvo; cvetli-
čarstvo in aranžerstvo; osebne storitve in
storitve gospodinjstvom.

Direktor Mitja Vindišar, s stalnim prebi-
vališčem Tenetiše 030.

Ustanovni kapital družbe je 2,075.000
SIT.

Rg-16751

Temeljno sodišče v Kranju, enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01838 z dne
10. 8. 1994 pod št. vložka 1/05319/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča ustanovi-
tev komanditne družbe s temile podatki:

Matična št.: 5853109
Firma: MINERVA PETEH, k.d., trgo-

vina, proizvodnja, gostinstvo in storitve,
Kranj

Skrajšana firma: MINERVA PETEH,
k.d., Kranj

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kranj, Gogalova ul. 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Peteh Roman, Kranj, Go-

galova ul. 10, vstop 24. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Pongrac Simona, Kranj, Šiš-
kovo naselje 29, vstop 24. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Peteh
Roman, imenovan 24. 5. 1994, kot komple-
mentar zastopa družbo neomejeno.

Družba bo opravljala naslednje posle:
kmetijstvo ter storitve; gojitev divjadi ter
storitve povezane z lovskim turizmom; goz-
darstvo in gozdarske storitve; ribištvo, ribo-
gojstvo in ribogojnice (morski ribolov);
proizvodnja hrane in pijač; proizvodnja tek-
stilij; proizvodnja oblačil; strojenje in dode-
lava krzna; strojenje in obdelava usnja; proi-
zvodnja potovalne galanterije, sedlarskih,
jermenarskih izd. ter obutve; obdelava in
predelava lesa in plute, razen pohištva; proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame, protja in
pletarstvo; proizvodnja vlaknin, papirja in
kartona ter izdelkov iz papirja in kartona;
založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; proizvodnja kemika-
lij in kemičnih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz gume in plastičnih mas; proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen stro-
jev in naprav; proizvodnja strojev in na-
prav; proizvodnja pisarniških strojev in ra-
čunalnikov; proizvdonja električnih strojev
in aparatov; proizvodnja radijskih, televi-
zijskih in komunikacijskih aparatov in opre-
me; proizvodnja medicinskih, finomehanič-
nih in optičnih instrumentov ter ur; proi-
zvodnja vozil in plovil; proizvodnja pohiš-
tva; proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; proizvodnja glasbenih instrume-
notv; proizvodnja izdelkov za šport; proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; dru-
ga predelovalna industrija; gradbeništvo;
prodaja, vzdrževanje in popravila motornih
vozil; trgovina na debelo in trgovinsko po-
sredništvo (brez motornih vozil); trgovina
na drobno (brez motornih vozil); popravila
potrebščin za gospodinjstvo; gostinstvo; ko-
penski promet; drug kopenski promet; vod-
ni promet; pomožne prometne dejavnosti;
turistične in potovalne organizacije; drugo
finančno posredništvo (menjalnice); pomož-
ne dejavnosti v finančnem posredništvu (fi-
nančni zakup – leasing); poslovanje z ne-
premičninami; dajanje strojev in opreme
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brez izvajalcev v najem; računalništvo in z
njim povezane dejavnosti; računovodske,
knjigovodske storitve in davčno svetova-
nje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško in poslovno svetovanje; razi-
skovanje in razvoj; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; tehnični preizkusi
in analize; poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; ekonomska propaganda; druge pro-
slovne dejavnosti, drugje nenavedene; izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje
(avto šola, tečaji in seminarji); javna higie-
na; rekreacijske, kulturne in športne dejav-
nosti; druge storitvene dejavnosti.

Rg-16809

Temeljno sodišče v Kranju, enota v
Kranju, je s sklepom Srg št. 94/00354 z dne
10. 11. 1994 pri subjektu vpisa FLORIS
KRANJ pod vložno št. 1/02692/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih  družbah, spre-
membo ustanoviteljev in osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5548047
Firma: FLORIS, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, zastopanje, servisiranje in
svetovanje, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: FLORIS, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Štefanova 2
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanoviteljica: Jelenc Marija, Kranj,

Štefanova 2, vstop 29. 10. 1991, vložek
1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogačnik Franc, izstop 5. 4. 1994.

Rg-24541

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03609 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa BOTON, trgovsko podjetje,
Kranj, d.o.o., Golniška c. 2, Kranj, pod
vložno št. 1/00484/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih  družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo firme in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5299551
Firma: BOTON, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BOTON, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Škofic Bogdan, Kranj, Gol-

niška c. 2, vstop 14. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1995: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1513 Proi-
zvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proi-
zvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proi-

zvodnja etilnega alkohola; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Proi-
zvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 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; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 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 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; 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, kmetijskim orod-
jem; 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; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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
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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 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; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5522 Stori-
tve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5522 Storitve kampov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
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nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-26426

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01139 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRADES, proizvodno, trgov-
sko in grafično podjetje, d.o.o., Škofja Lo-
ka, Gorenja vas – Reteče 3, Škofja Loka,
pod vložno št. 1/01144/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih  družbah, povišanje
osnovne vloge, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo in spremembo ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5364981
Skrajšana firma: GRADES, Škofja Lo-

ka, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,839.400 SIT
Ustanovitelj: Drnovšek Janez, Škofja Lo-

ka, Gorenja vas – Reteče 3, vstop 20. 4.
1990, vložek 1,839.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rojec Igor, izstop 29. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-26482

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02435 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BREZA COMMERCE, tr-
govina, proizvodnja, uvoz-izvoz, Gorenja
vas, d.o.o., Gorenja vas 132, Gorenja vas,
pod vložno št. 1/00930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih  družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5337844
Firma: BREZA COMMERCE, trgovi-

na, proizvodnja, uvoz-izvoz, Gorenja vas,
d.o.o.

Osnovni kapital: 3,432.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Edi, Škofja Loka,

Gorenja vas 132, vstop 12. 2. 1990, vložek
3,432.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26487

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01155 z dne 17. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LTH, podjetje za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Škofja Loka, Kidri-
čeva 66, Škofja Loka, pod vložno št.
1/03954/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje in uskladitev dejavnosti s klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5668751
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Povalej Frida, Tržič, Podljubelj
155, imenovana 28. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1995:
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-26499

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00330 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ČIP, trgovsko podjetje z
elektro-tehničnim blagom, Bled, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 4, Bled, pod vložno št.
1/00594/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5304792
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rekto Mokič Feliks, razrešen 28. 10. 1994;
direktor Šepetavc Ivan, Tržič, Kovor 157,
imenovan 28. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-26501

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00988 z dne 11. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05617/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5904838
Firma: MEDIANA GOMBOC, družba

za proizvodnjo, trgovino in storitve, k.d.,
Kranj

Skrajšana  firma:  MEDIALA GOM-
BOC, k.d., Kranj

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kranj, Britof 69a
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelja: Gomboc Andreja, Kranj,

Britof 69a, vstop 8. 3. 1995, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gomboc
Rudi, Kranj, Britof 69a, vstop 8. 3. 1995,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gomboc Rudi, imenovan 8. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana  dne 11. 10. 1995:
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo 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; 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; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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; 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; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 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, 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 por-
celanom, steklenino, tapetami, čistlili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
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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 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; 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 brezallkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živli; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 55401 točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejvnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-26510

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01148 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TIKO, tržiško podjetje in-
dustrijske kovinske opreme, p.o., Tržič,
Koroška c. 17, Tržič, pod vložno št.
1/00124/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5015553

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meglič Janez, Tržič, Jeln dol 6, raz-
rešen 4. 7. 1995 in dne 5. 7. 1995 imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-26513

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01188 z dne 10. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05614/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Firma: JEZERCI, proizvodnja, distri-
bucija in prodaja električne energije,
d.o.o., Gozd Martuljek

Skrajšana  firma:  JEZERCI,  d.o.o.,
Gozd Martuljek

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gozd Martuljek, Naselje pod
hribom 62

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štefančič Stanislav, Gozd

Martuljek, Naselje pod hribom 62, vstop
23. 8. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zima Samo, Gozd Mar-
tuljek, Gobela 45, vstop 23. 8. 1995, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Robič Alja, Gozd Martuljek, Finžgarjevo
naselje 14, vstop 23. 8. 1995, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zima Samo, imenovan 23. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitve; prokurist Šte-
fančič Stanislav, imenovan 23. 8. 1995; pro-
kuristka Robič Alja, imenovana 23. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995:
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-27379

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01302 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR – Tovarna
olja Oljarica, Britof 27, Kranj, pod vlož-
no št. 1/00869/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih  družbah in uskladitev de-
javnosti s klasifikacijo, spremembo firme,
osnovne vloge, dejavnosti, zastopnika in
nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5147140
Firma:  OLJARICA,  tovarna  olja

Kranj, d.d.
Skrajšana firma: OLJARICA, Kranj,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 704,040.000 SIT
Ustanovitelja: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 26. 12.
1989, vložek 565,270.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mercator – Tovarna olja
Oljarica, Kranj, d.o.o., izstop 15. 6. 1995;
Zabret Joško, Kranj, Britof 68, vstop 15. 6.
1995, vložek 138,770.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolenc Ciril, Visoko, Visoko 146,
razrešen 15. 6. 1995 in imenovan za zača-
snega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, razen za: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tuji-
ni; investicije, prodajo ali nakup osnovnih
sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakokratnem veljavnem
gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali
prodajo patentov, blagovnih znamk, najetje
in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli
niso predvideni v letnem planu družbe ali
niso v zvezi z dejavnostjo družbe; nakup
delnic oziroma poslovnih deležev v dolgo-
ročno lastništvo in njihovo prodajo; vzpo-
stavitev in ukinjanje bančnih povezav, za
kar mora  pridobiti soglasje nadzornega sve-
ta.

Člani nadzornega sveta: Klemenčič Sa-
ražin Stanko, Zabret Blaž in Bučan Uroš,
vsi vstopili 15. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maš-
čob; 1543 Proizvodnja margarine in podob-
nih jedilnih maščob; 2320 Proizvodnja naft-
nih derivatov; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemičih
izdelkov, d.n.; 4010 Proizvodnja in distri-
bucija elektrike; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo 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
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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 Trgovina na
debelo z mesom 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 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 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; 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 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; 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; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-27380

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01914 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa POLAK PLOVILA, d.o.o.,
Bled, Koritenska 27, Bled, pod vložno št.
1/02826/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih  družbah in povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5558492
Osnovni kapital: 1,592.014 SIT
Ustanovitelj: Polak Janez, Bled, Kori-

tenska 27, vstop 4. 1. 1992, vložek
1,592.014 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27382

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01297 z dne 30. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05652/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914680
Firma: SEKOM, trgovina, inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta M. Tita 3
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Jenko Boris, Jesenice, C.

M. Tita 3, vstop 10. 10. 1995, vložek
1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jenko Boris, imenovan 10. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Jenko Gor-
dana, imenovana 10. 10. 1995, Jesenice, C.
M. Tita 3, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
1581 Proizvodnja  kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2222 Drugo tiskarstvo; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proi-
zvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.; 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 in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme; 3330 Proi-
zvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Proizvodnja in distribucija elektrike;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-

ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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; 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; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gspodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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
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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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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 ura-
mi, 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 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane

(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske  storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje 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;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7470 Čiščenje stavb;
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; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-27384

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01974 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SONNER, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Golnik, Teneti-
še 65, Golnik, pod vložno št. 1/05253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih  druž-
bah in spremembo osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5728649
Osnovni kapital: 4,850.000 SIT
Ustanovitelj: Repovš Damjan, Golnik,

Tenetiše 65, vstop 29. 11. 1993, vložek
4,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27391

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01684 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOZINA, podjetje za proi-
zvodnjo in popravilo kmetijskih in dru-

gih strojev, stavbne in kovinske opreme
in trgovino, Kranj, d.o.o., Pintarjeva 5,
Kranj, pod vložno št. 1/04330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih  družbah in po-
višanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5714796
Osnovni kapital: 5,085.694,10 SIT
Ustanovitelj: Kozina Janez, Kranj, Čirče

36, vstop 21. 12. 1991, vložek 5,085.694,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27395

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01286 z dne 30. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05650/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5920434
Firma: HIDRO EL MONT, podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Jesenice

Skrajšana firma: HIDRO EL MONT,
d.o.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jesenice, Cesta Slavka Likovi-
ča 4a

Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelji: Ažman Daniel, Blejska

Dobrava, Blejska Dobrava 17/a, vstop
21. 9. 1995, vložek 391.560 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jamar Janez, Mojstrana,
Dovje 68a, vstop 21. 9. 1995, vložek
391.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podbregar Franc, Jesenice, Cesta Slavka Li-
koviča 4a, vstop 21. 9. 1995, vložek 361.440
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Markež
Valentin, Jesenice, Cesta talcev 4a, vstop
21. 9. 1995, vložek 361.440 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Podbregar Franc, imenovan 21. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Ažman Daniel, imenovan 21. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ja-
mar Janez, imenovan 21. 9. 1995, zastopa
brez omejitev; zastopnik Markež Valentin,
imenovan 21. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-
zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključa-
vnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, 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.; 3120 Proizvodnja naprav za
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distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proi-
zvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proi-
zvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska 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 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga 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; 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; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi 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 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; 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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 ura-
mi, 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.; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 7010 Po-

slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe.

Rg-27399

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01070 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE TRŽIČ, p.o., Blejska c. 8, Tr-
žič, pod vložno št. 1/00025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo osnovne vloge, usta-
noviteljev, zastopnikov, člane nadzornega
sveta in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5075521
Firma: SPLOŠNO GRADBENO POD-

JETJE, d.d., Tržič
Skrajšana firma: SGP, d.d., Tržič
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 160,300.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
5. 4. 1995, vložek 16,030.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop
5. 4. 1995, vložek 16,030.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 4.
1995, vložek 73,790.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; udeleženci notranjega odku-
pa, vstopili 5. 4. 1995, vložili 22,390.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; upravi-
čenci interne razdelitve, vstopili 5. 4. 1995,
vložili 32,060.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stritih Mitja, Tržič, Sp. Bistrica 3,
razrešen 6. 4. 1995 in imenovan za člana
uprave, ki kot začasni direktor zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1995:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
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nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 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; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje;  7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-27401

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02177 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PIRANHA, Podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, Škofja Loka,
d.o.o., Podlubnik 99, Škofja Loka, pod
vložno št. 1/01184/00 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.: 5372836
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelja: Polajnko Darko, Škofja

Loka, Podlubnik 99, vstop 18. 4. 1990, vlo-
žek 1,192.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podobnik Agata, Škofja Loka, Vin-
carje 44, vstop 18. 4. 1990, vložek 397.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Podobnik Agata, imenovana 18. 4.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27404

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01293 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
NAKLO, z.o.o., Glavna cesta 24, Naklo,
pod vložno št. 1/05516/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, us-
kladitev dejavnosti s klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5149851
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA NA-

KLO, z.o.o.
Sedež: Naklo, Cesta na Okroglo 1a
Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995: 011

Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-

norejo brez veterinarskih storitev; 020 Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 151 Proizvod-
nja, predelava in konzerviranje mesa in proi-
zvodnja mesnih izdelkov; 153 Predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 154 Proizvod-
nja rastlinskih in živalskih olj in maščob;
155 Predelava mleka in proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 156 Mlinarstvo, proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 157 Proizvod-
nja krmil za prehrano živali; 158 Proizvod-
nja drugih živil; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 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; 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 prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Predkladanje, skladiščenje.

Rg-27405

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01283 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BRIVSKO FRIZERSKO
PODJETJE KRANJ, p.o., Tomšičeva uli-
ca 3, Kranj, pod vložno št. 1/00122/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osebe, pooblaš-
čene za zastopanje in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5144825
Firma: BRIVSKO FRIZERSKO POD-

JETJE Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: BFP, Kranj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 20,700.000 SIT
Ustanovitelji: Mestni ljudski odbor

Kranj, izstop 19. 12. 1994; Sklad za razvoj
RS, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 19.
12. 1994, vložek 10,260.000 SIT, odgovor-

nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vs-
top 29. 5. 1995, vložek 2,070.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 29.
5. 1995, vložek 2,070.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Eržen Darja, Naklo, Ce-
gelnica 33, vstop 29. 5. 1995, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gabrič Boris, Kranj, Kidričeva 21, vstop
29. 5. 1995, vložek 140.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Prinčič Marjan Andrej,
Kranj, Markova 6, vstop 29. 5. 1995, vložek
530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mubi Ljudmila, Šenčur, Štefetova 24a, vs-
top 29. 5. 1995, vložek 310.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Prašnikar Majda,
Kranj, Tuga Vidmarja 2, vstop 29. 5. 1995,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bizjak Sonja, Šenčur, Pot na Ozare 5,
vstop 29. 5. 1995, vložek 260.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Hadžidaova An-
gelca, Škofja Loka, vstop 29. 5. 1995, vlo-
žek 230.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Markuta Nada, Kranj, Tončka Dežmana
6, vstop 29. 5. 1995, vložek 310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Medved Zorka,
Cerklje, Glinje 5a, vstop 29. 5. 1995, vložek
260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šteblaj Ana, Kranj, Šorlijeva 5, vstop 29. 5.
1995, vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pristov Danica, Duplje, Podbrez-
je 17, vstop 29. 5. 1995, vložek 230.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Markoja
Melita, Naklo, Temniška 14, vstop 29. 5.
1995, vložek 230.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bartolac Mojca, Tržič, Ročevni-
ca 28, vstop 29. 5. 1995, vložek 230.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kržišnik
Frančiška, Mavčiče, Podreča 37a, vstop 29.
5. 1995, vložek 390.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štefe Marjana, Duplje, Pod-
brezje 139, vstop 29. 5. 1995, vložek
230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Đuran Majda, Kranj, C. 1. maja 65, vstop
29. 5. 1995, vložek 260.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zevnik Zdenka, Mavči-
če, Mavčiče 91a, vstop 29. 5. 1995, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blažič Andreja, Škofja Loka, Podlubnik
161, vstop 29. 5. 1995, vložek 260.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Potočnik Simo-
na, Bled, Koritenska 17, vstop 29. 5. 1995,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mršek Simona, Kranj, Šorlijeva 9,
vstop 29. 5. 1995, vložek 260.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Korenčan Vera,
Naklo, Toma Zupana 12, vstop 29. 5. 1995,
vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lukič Marija, Kranj, Nazorjeva 10,
vstop 29. 5. 1995, vložek 310.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rozman Ana,
Kranj, Škofjeloška 40a, vstop 29. 5. 1995,
vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gabrič Boris, razrešen 29. 5. 1995 in
imenovan za začasnega direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
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debelo; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Rg-27406

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00492 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KEMIČNA ČISTILNICA
IN PRALNICA JESENICE, p.o., Cesta
železarjev 5, Jesenice, pod vložno št.
1/00029/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s klasifikacijo
s temile podatki:

Matična št.: 5068967
Firma:  KEMIČNA  ČISTILNICA  IN

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

govornostjo
Osnovni kapital: 43,250.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina Občine Jeseni-

ce, izstop 7. 11. 1994; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 7. 11. 1994,
vložek 8,650.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad invalidskega in po-
kojninskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 28, vstop 7. 11. 1994, vložek
6,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 7. 11. 1994, vložek
4,320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Branc Berta, Jesenice, Zg. plavž 2, vstop
7. 11. 1994, vložek 680.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Adamek Kristina, Moj-
strana, Veliki breg 19, vstop 7. 11. 1994,
vložek 680.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kosmač Ksenija, Jesenice, Pejce 3,
vstop 7. 11. 1994, vložek 620.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Košir Ksenija, Je-
senice, C. M. Tita 2a, vstop 7. 11. 1994,
vložek 560.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Oman Mihaela, Gozd Martuljek, Zg.
Rute 24, vstop 7. 11. 1994, vložek 640.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podlipnik
Ivanka, Mojstrana, Dovje 128b, vstop 7. 11.
1994, vložek 560.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Filipaj Vesna, Jesenice, Hrušica
58, vstop 7. 11. 1994, vložek 410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Klinar Marija,
Jesenice, C. revolucije 6, vstop 7. 11. 1994,
vložek 710.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Velikogne Breda, Jesenice, Ul. Sta-
neta Bokala 18, vstop 7. 11. 1994, vložek
680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kern Andrejka, Jesenice, Hrušica 57a, vs-
top 7. 11. 1994, vložek 640.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Eržen Franc, Bled,
Grič 5a, vstop 7. 11. 1994, vložek 830.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cijak Eli-
zabeta, Lesce, Alpska c. 24, vstop 7. 11.
1994, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Klincov Ana, Kranjska Gora,
Kolodvorska 4, vstop 7. 11. 1994, vložek
770.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Geršič Stevka, Lesce, C. na Lipce 4, vstop
7. 11. 1994, vložek 640.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gerdej Marija, Jesenice,

C. T. Tomšiča 70, vstop 7. 11. 1994, vložek
710.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šoberl Matjaž, Jesenice, Ul. Viktorja Kej-
žarja 7, vstop 7. 11. 1994, vložek 580.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vikič Zul-
ka, Jesenice, C. M. Tita 53b, vstop 7. 11.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hanžek Marija, Jesenice, C. M.
Tita 45, vstop 7. 11. 1994, vložek 640.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bezjak
Ana, Jesenice, C. M. Tita 71, vstop 7. 11.
1994, vložek 620.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zupan Ljuba Amalija, Jesenice,
Ukova 4c, vstop 7. 11. 1994, vložek 710.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gašperin
Mihaela Zdenka, Jesenice, C. železarjev 4,
vstop 7. 11. 1994, vložek 710.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jelenc Romana,
Jesenice, Partizanska pot 4, vstop 7. 11.
1994, vložek 410.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zupančič Cvetka, Jesenice, C.
M. Tita 75, vstop 7. 11. 1994, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Murgelj Vlasta, Jesenice, Ul. Viktorja Kej-
žarja 6, vstop 7. 11. 1994, vložek 570.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koritnik
Pavla, Jesenice, Ul. Staneta Bokala 18, vs-
top 7. 11. 1994, vložek 620.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Novak Marija, Jese-
nice, Delavska ul. 5, vstop 7. 11. 1994, vlo-
žek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jan Marjeta, Jesenice, Hrušica 71g, vstop
7. 11. 1994, vložek 550.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Volc Cecilija, Jesenice,
Hrušica 71g, vstop 7. 11. 1994, vložek
620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Crnkič Sadbera, Jesenice, Hrušica 69, vstop
7. 11. 1994, vložek 540.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Korošec Ivanka, Jeseni-
ce, C. 1. maja 26a, vstop 7. 11. 1994, vložek
680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klinar Tatjana, Jesenice, Planina pod Goli-
co 10a, vstop 7. 11. 1994, vložek 610.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Oblak
Anuška, Jesenice, Stranska pot 2, vstop 7.
11. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Berginc Nada, Jesenice, Alja-
ževa ul. 20, vstop 7. 11. 1994, vložek
670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markun Jožica, Blejska Dobrava, Kočna 11,
vstop 7. 11. 1994, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kristan Marija, Je-
senice, Cankarjeva c. 25, vstop 7. 11. 1994,
vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Končnik Vera, Jesenice, Likovičeva
4, vstop 7. 11. 1994, vložek 550.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kramar Marija,
Jesenice, Razgledna pot 21, vstop 7. 11.
1994, vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pristov Štefanija, Jesenice, Par-
tizanska pot 4, vstop 7. 11. 1994, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radež Štefanija, Jesenice, C. T. Tomšiča
89, vstop 7. 11. 1994, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Eržen Franc, razrešen 31. 1. 1995;
članica uprave Cijak Elizabeta, razrešena
31. 1. 1995; Klincov Ana, Kranjska Gora,
Kolodvorska 4, razrešena kot tehnični vod-
ja 31. 1. 1995 in imenovana za v.d. direkto-
rice, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Rg-27407

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01254 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KLADIVAR, tovarna ele-
mentov za fluidno tehniko, Žiri, d.o.o.,
Industrijska c. 2, Žiri, pod vložno št.
1/00224/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, kapitala, usta-
noviteljev, naziva zastopnika in mej poob-
lastil, uskladitev dejavnosti in nadzorni svet
s temile podatki:

Matična št.: 5041678
Firma: KLADIVAR ŽIRI, tovarna ele-

mentov za fluidno tehniko, d.d.
Skrajšana  firma:  KLADIVAR  ŽIRI,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 233,663.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
3. 8. 1995, vložek 23,366.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 3. 8. 1995,
vložek 39,658.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova ul. 28, vstop 3. 8. 1995, vlo-
žek 46,733.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
3. 8. 1995, vložili 44,724.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 3. 8. 1995, vložili
79,182.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kopač Milan, Žiri, Bedrih 8, razrešen
3. 8. 1995 in kot začasna uprava - direktor,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Primožič Janez,
Mlinar Anton, Slabe Stane, Rudolf Vinko,
Kristan Anton in Seljak Dušan, vsi vstopili
3. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov.

Rg-27411

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01954 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HESTO, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Škofja Loka, Dor-
farje 49, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovnega kapitala, spre-
memba naziva osebe, pooblaščene za zasto-
panje in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih  družbah s temile podatki:

Matična št.: 5380243
Skrajšana firma: HESTO, d.o.o., Škofja

Loka
Osnovni kapital: 5,122.000 SIT
Ustanovitelja: Stopar Alojz Jože in Sto-

par Helena, oba Škofja Loka, Groharjevo
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naselje 11, vstopila 1. 3. 1990, vložila po
2,561.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Stopar Helena, razrešena 23. 5. 1994
in imenovana za namestnico direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; Stopar Alojz
Jože, razrešen 23. 5. 1994 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27414

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01935 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ACRON, trgovsko in stori-
tveno podjetje Blejska Dobrava, d.o.o.,
Lipce 38, Blejska Dobrava, pod vložno št.
1/01796/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5454786
Osnovni kapital: 2,137.000 SIT
Ustanoviteljica: Muhar Štefanija, Blej-

ska Dobrava, Lipce 38, vstop 26. 10. 1990,
vložek 2,137.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27415

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02174 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SEDNJEK, športna opre-
ma, turizem in trgovina, d.o.o., Kranjska
Gora, Podkoren 5, Kranjska Gora, pod
vložno št. 1/01746/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih  družbah s temile podatki:

Matična št.: 5439337
Skrajšana  firma:  SEDNJEK,  d.o.o.,

Kranjska Gora
Osnovni kapital: 1,755.010 SIT
Ustanovitelja: Zadnikar Darja, Ljublja-

na, Trg oktobrske revolucije 7, vstop 7. 9.
1990, vložek 877.505 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hrovat Janez, Kranjska Gora,
Podkoren 5a, vstop 7. 9. 1990, vložek
877.505 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27416

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00662 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  MERCATOR  –  SORA,
kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o., Trg
svobode 2, Žiri, pod vložno št. 1/05271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s klasifikacijo in spremem-
bo osebe, z zakonom o gospodarskih  druž-
bah, povišanje osnovne vloge in spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5142377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mohorič Stanislav, razrešen 31. 1.
1995; Kavčič Vinko, Žiri, Polje 19, imeno-
van 1. 2. 1995, kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-

niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 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; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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, specialiizirano
za prodajo določenih 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; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi 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
debelo z mesom 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 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 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; 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 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; 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 industirjo, 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; 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; 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; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, 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; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
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mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-27419

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02176 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PAPIGA, trgovina, promet
in turizem Škofja Loka, d.o.o., Jegorovo
predmestje 29, Škofja Loka, pod vložno
št. 1/01025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
spremembo imena ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.:  5352797
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Rupar Branko, Škofja Lo-

ka, Blaževa 10, vstop 30. 12. 1989, vložek
801.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bernik Janja, Škofja Loka, Jegorovo pred-
mestje 29, vstop 30. 12. 1989, vložek
801.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27422

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01917 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SMOLEJ, projektiranje,
svetovanje in proizvodnja notranje opre-
me, d.o.o., Tržič, Kovor 63, Tržič, pod
vložno št. 1/02882/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih  družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo ustanoviteljev, dejav-
nosti in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5550599
Osnovni kapital: 1,843.000 SIT
Ustanovitelji: Smolej Tomislav, vstop

16. 1. 1992; Smolej Alojzij, vstop 24. 5.
1994 in Smolej Jožefa, vstop 24. 5. 1994,
vsi Tržič, Kovor 63, vložili po 614.333,33
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smolej Alojzij, imenovan 24. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Odslej dejavnost družbe glasi: proizvod-
nja lesenega pohištva; projektiranje notra-
nje opreme stanovanja, stanovanjskih hiš,
poslovnih prostorov in podobnega in sveto-
vanje na tem področju; izdelava računalniš-
kih programov v zvezi s projektiranjem no-
tranje opreme ter vodenja strojev in naprav
za proizvodnjo lesenega pohištva; trgovina
na debelo (tudi v tranzitu) in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; trgovinske
storitve; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev.

Rg-27425

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03293 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CIFRA, finančne, računo-
vodske in svetovalne storitve, d.o.o., Be-
gunje, Begunje 103, Begunje, pod vložno
št. 1/02999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih  družbah s temile podatki:

Matična št.: 5568382

Rg-27424

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01977 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CIFRA, finančne, računo-
vodske in svetovalne storitve, d.o.o., Be-
gunje, Begunje 103, Begunje, pod vložno
št. 1/02999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5568382
Osnovni kapital: 1,546.610 SIT
Ustanovitelja: Pogačnik Irena, Begunje,

Begunje 103, vstop 8. 8. 1992, vložek
118.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogačnik Franci, Begunje, Begunje 103, vs-
top 21. 1. 1992, vložek 1,428.610 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-27430

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02873 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  ALPLES,  INDUSTRIJA
POHIŠTVA, Češnjica 54, Železniki, pod
vložno št. 1/00126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5039584
Firma:  ALPLES,  industrija  pohištva

Železniki, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPLES, Železniki,

d.o.o.
Osnovni kapital: 168,926.908,70 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, izstop

4. 7. 1994; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
18. 9. 1992, vložek 168,926.908,70 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-27431

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01960 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ATELJE B & M, podjetje
za vizualne komunikacije, propagando in
design, d.o.o., Radovljica, Lancovo 7d,
Radovljica, pod vložno št. 1/02704/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih  družbah in po-
višanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5585350
Osnovni kapital: 2,221.495 SIT
Ustanovitelj: Kokelj Miran, Lesce, Rož-

na dolina 14, vstop 10. 4. 1991, vložek
2,221.495 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27432

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01245 z dne 17. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05644/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914388
Firma: ILAZI + BASHA, gradbeništvo

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ILAZI  +  BASHA,

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

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Zlato polje 2
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelja: Ilazi Jakup, Bosna in Her-

cegovina, V. Lukić 85, vstop 14. 9. 1995,
vložek 15.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Basha Xhemajl, Sr-
bija, Slapužane, vstop 14. 9. 1995, vložek

15.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ilazi Jakup, imenovan 14. 9. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Bas-
ha Xhemajl, imenovan 14. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1995: 451
Pripravljana dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj  prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-27435

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02191 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EVAKS, gradbeno, proi-
zvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Je-
senice, C. revolucije 6, Jesenice, pod vlož-
no št. 1/03948/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih  družbah in povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 56684333
Osnovni kapital: 2,030.000 SIT
Ustanovitelj: Kramar Stane, Jesenice,

Cesta revolucije 6, vstop 17. 7. 1992, vlo-
žek 2,030.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27437

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01630 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FOTO MOJCA, podjetje
za turizem in trgovino, d.o.o., Kranjska
Gora, Borovška 91, Kranjska Gora, pod
vložno št. 1/01111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povišanje osnovnega kapi-
tala in spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5384338
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelja: Košir Bogomir, Kranjska

Gora, Smerinje 5, vstop 6. 2. 1990, vložek
815.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košir Prestor Dušica, Kranjska Gora, Sme-
rinje 5, vstop 21. 5. 1994, vložek 815.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27439

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01908 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOMA, žaga in trgovina z
lesom, d.o.o., Golnik, Tenetiše 13, Golnik,
pod vložno št. 1/02553/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih  družbah, povišanje osnov-
ne vloge, spremembo ustanoviteljev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519462
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kokalj Marko, vstop 3. 9.

1991 in Kokalj Milena, vstop 19. 5. 1994,
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oba Golnik, Tenetiše 13, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja
žaganega lesa; proizvodnja lesene embala-
že; proizvodnja lesenih stavbnih elementov;
trgovina na debelo (tudi v tranzitu) in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovinske storitve; prevoz oseb in blaga v
cestnem prometu; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; poslovne
storitve; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve.

Rg-27442

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01963 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NEPOS, finančni inženiring
in posredovanje, d.o.o., Škofja Loka, Pod-
lubnik 278, Škofja Loka, pod vložno št.
1/03558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, razširi-
tev dejavnosti in spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5693667
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Klemenčič Andrej, Škof-

ja Loka, Podlubnik 278, vstop 15. 9. 1993,
vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hauptman Darko, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 68, vstop 15. 8. 1993, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Hauptman Darko, imenovan 15. 9. 1993,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: trgovina z novi-
mi in rabljenimi motornimi vozili, opremo
zanje in rezervnimi deli; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; rent a car
storitve, izposojo motornih koles in koles.

Družba bo odslej opravljala naslednje de-
javnosti: servisiranje, prodaja in proizvod-
nja: z elektrotehničnimi in elektronskimi apa-
rati, radijskimi in TV sprejemniki ter s celot-
no akustično opremo, z elektrotehničnimi
stroji, napravami, opremo in svetlobnimi te-
lesi ter belo tehniko, računalnikov ter raču-
nalniške opreme; trgovina na drobno in de-
belo: z novimi in rabljenimi motornimi vozi-
li in opremo zanje ter z rezervnimi deli, z
živilskimi proizvodi, z neživilskimi proizvo-
di, z živino, s pohištvom vseh vrst, s sanitet-
nim materialom, medicinskimi in laborato-
rijskimi aparati, kirurškimi, medicinskimi in
dentalnimi stroji ter z materialom, priborom
in opremo za dental, izdelki za šport, lov,
ribolov, kampiranje ter nudenje storitev na
področju športa in rekreacije, nabava in pro-
daja vseh vrst plovnih objektov, konsignacij-
ska prodaja, nabava koles in motornih koles;
upravljanje z zabavnimi izgralnimi aparati;
agencijski, posredniški in komisijski posli ter
zastopanje domačih partnerjev vseh gospo-
darskih panog; zunanjetrgovinska dejavnost:
uvoz-izvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; gostinstvo in turizem; zastopanje tujih
partnerjev; druge neomenjene storitve; me-
njalniški posli; posredovanje pri prometu ne-
premičnin; finančni inženiring; zastavljalni-
ca; trgovina z novimi in rabljenimi motorni-
mi vozili, opremo zanje in rezervnimi deli;
ekonomske, organizacijske in tehnološke sto-
ritve; rent a car storitve, izposoja motornih
koles in koles.

Rg-27444

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01728 z dne 29. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05590/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti, povišanje osnovne vloge in spre-
membo ustanoviteljev ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih  družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5840554
Firma: ZVONKO SAJEVIC BIRO, po-

djetje za projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZVONKO SAJEVIC

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

govornostjo
Sedež: Cerklje, Velesovo 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Knafelc Bernarda, Pivka,

Narin 16, vstop 27. 3. 1992, odgovornost:
ne odgovarja; Kolenc Boris, Ljubljana, Bro-
darjev trg 15, vstop 27. 3. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sajevic Zvonko, Cer-
klje, Velesovo 24, vstop 27. 5. 1994, vložek
1.500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Knafelc Bernarda, imenovana 27. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev; Kolenc
Boris, imenovan 27. 3. 1992, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Naslednje dejavnosti se izbrišejo: proi-
zvodnja: žaganega lesa in plošč, končnih
lesnih izdelkov; lesene galanterije; tekstilne
preje, tkanin, zgotovljenih tekstilnih izdel-
kov, usnja in krzna, usnjene obutve in ga-
lanterije, izdelkov iz kavčuka; kovinsko pre-
delovalna dejavnost; grafična dejavnost;
proizvodnja raznovrstnih izdelkov: učil,
športnih rekvizitov, igrač, pečatov, otroških
vozičkov; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; posred-
niški, agencijski, zastopniški, komisijski,
špediterski na področju prometa blaga in
storitev; gostinske storitve prehrane, nasta-
nitve in druge gostinske storitve; obrtne sto-
ritve in popravila: tekstilnih izdelkov, iz-
delkov iz lesa in gume; marketinške storitve
in ekonomska propaganda; oblikovanje (di-
zajniranje) proizvodov, embalaže in grafič-
ni dizajn; knjigovodske storitve in avtomat-
ska obdelava podatkov; uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov, vključno z
motornimi vozili in njihovimi deli; posred-
niški, agentski, komisijski, zastopniški in
špediterski posli na področju prometa blaga
in storitev.

Dejavnost je odslej: kopiranje gradbene
dokumentacije; gradbeno projektiranje.

Rg-27446

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01755 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BRAZDA, podjetje za tr-
govino, uvoz in izvoz, d.o.o., Poljšica, Polj-
šica 6, Podnart, pod vložno št. 1/01051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih  družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo de-
javnosti in imena ustanoviteljice s temile
podatki:

Matična št.: 5382122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kalan Danica, izstop

20. 10. 1995; Kalan Zvezdana, vstop 20. 10.

1995 in Kalan Boštjan, vstop 8. 4. 1992, oba
Podnart, Poljšica 6, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kalan Danica, razrešena 20. 10.
1995; direktorica Kalan Zvezdana, imeno-
vana 20. 10. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost se razširi za: posek in spravi-
lo lesa.

Rg-27450

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01259 z dne 13. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05640/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915716
Firma: DEŽELAN, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DEŽELAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Virmaše 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mrak Jurij in Mrak Janez,

oba Škofja Loka, Virmaše 30, vstopila
14. 9. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mrak Jurij, imenovan 14. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnica Mrak
Ana, imenovana 14. 9. 1995, Škofja Loka,
Virmaše 30, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1754 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Ruše-
nje 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;
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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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 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; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom 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 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 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno  v nespecia-
liziranih 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, 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; 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 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
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;
5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost  okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov;  6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v na-
jem;7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniš-
kimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-

ge športne dejavnosti;  9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-27451

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01181 z dne 13. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05639/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5913977
Firma: RUTE, Gostinstvo, turizem in

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

govornostjo
Sedež: Gozd Martuljek, Naselje pod

hribom 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Robič Alja, Gozd Martu-

ljek, Finžgarjevo naselje 14, vstop 19. 7.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zima Samo, Gozd Martuljek,
Gobela 45, vstop 19. 7. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zima Samo, imenovan 19. 7. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Ro-
bič Alja, imenovan 19. 7. 1995, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4010 Proizvod-
nja in distribucija elektrike; 4521 Splošna
gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-27453

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03014 z dne 13. 11. 1995 pri
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subjektu vpisa T – MODE, d.d., Kranj,
Savska c. 34, Kranj, pod vložno št.
1/02476/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v d.o.o., spremembo
firme, povišanje osnovne vloge in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih  družbah,
spremembo zastopnika in meja pooblastil
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5507545
Firma: T – MODE, d.d., Kranj, Savska

c. 34, Kranj
Skrajšana firma:  T – MODE, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Marčun Anton, Kranj, Ru-

čigajeva 56, vstop 20. 6. 1991, vložek
267.858 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klemenc Danica, Kranj, Britof 126, vstop
20. 6. 1991, vložek 200.893 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Krištof Branko, Lesce,
Na trati 37, vstop 20. 6. 1991, vložek
200.893 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Znoj Marko, Kranj, Župančičeva 19, vstop
20. 6. 1991, vložek 200.893 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Majer Franc, Kranj, To-
mačičeva 4b, vstop 20. 6. 1991, vložek
200.893 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stare Jakobina, Kranj, Britof 110, vstop
20. 6. 1991, vložek 53.571 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kovič Stanka, Cerklje,
Trnovlje 28, vstop 20. 6. 1991, vložek
53.571 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jamnik Vesna, Kranj, Draga Brezarja 2, vs-
top 20. 6. 1991, vložek 107.143 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kunaver Janja, Ljub-
ljana, Vipavska 22, vstop 20. 6. 1991, vlo-
žek 53.571 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škodlar Magda, Kranj, Pot za krajem 20,
vstop 20. 6. 1991, vložek 53.571 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Stare Dunja, Kranj,
Bavdkova 20, vstop 20. 6. 1991, vložek
107.143 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marčun Anton, razrešen 23. 5. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Krištof Branko,
imenovan 23. 5. 1994, zastopa družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-27454

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01022 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ODEJA, tovarna prešitih odej,
d.d., Škofja Loka, Kidričeva 80, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/00247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo us-

tanoviteljev, osnovnega kapitala, člane nad-
zornega sveta in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5034175
Firma: ODEJA, tovarna prešitih odej,

d.d., Škofja Loka
Osnovni kapital: 444,814.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 3. 10.
1994, vložek 38,117.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 3. 10. 1994, vložek
38,117.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 3. 10. 1994, vložek 184,989.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 3. 10. 1994, vlo-
žek 65,634.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; upravičenci interne razdelitve, vsto-
pili 3. 10. 1994, vložek 76,234.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; soustanovitelji
– že obstoječi zasebni kapital delničarjev,
vstopili 17. 9. 1990, vložili 41,723.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Odeja, tovar-
na prešitih odej, p.o., Škofja Loka, izstop
3. 10. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skrušny Anka, Ljubljana, Tobač-
na ul. 2a, razrešena 19. 12. 1994 in imeno-
vana za začasno direktorico, ki zastopa druž-
bo začasno brez omejitev do izteka mandata
oziroma do konstituiranja novih organov po
registraciji; Rebič Melita, razrešena 19. 12.
1994.

Člani nadzornega sveta: Luznar Otmar,
Rebič Melita, Božič Ida, Hartman Veronika
in Trtnik Anica, vsi vstopili 3. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 3615 Proizvodnja
žimnic; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-27455

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01597 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROSANA – trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o., Ul. XXXI. divizije 7, Kranj,
pod vložno št. 1/01635/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih  družbah, povišanje osnov-
ne vloge, razširitev dejavnosti in spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje in spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5422655
Firma:  ROSANA,  trgovsko  podjetje

Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Korelc Jože in Korelc Ro-

sana, oba Kranj, Ul. XXXI. divizije 7, vsto-
pila 30. 8. 1990, vložila po 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata ter Korelc Ve-
sna, Kranj, Ul. XXXI. divizije 7, vstop
13. 5. 1994, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Korelc Rosana, razrešena 16. 5.
1994; direktor Korelc Jože, imenovan 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina na debelo in drobno z živili; trgovi-
na na debelo in drobno z neživilskimi izdel-
ki; posredovanje, zastopanje in komisijski
posli v prometu blaga in storitev; prevoz
blaga v cestnem prometu; druge gostinske
storitve; obdelava podatkov; druge neome-
njene poslove storitve; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; zunanja tr-
govina z živili, od tega: živila in gospodinj-
ske potrebščine; zunanja trgovina z neživil-
skimi izdelki, od tega: tekstilni izdelki,
konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski iz-
delki, izdelki iz konoplje in jute, obutev in
potrebščine, izdelki iz gume, kavčuka in pla-
stičnih mas, usnje, sedlarski in jermenarski
izdelki ter potrebščine, kovinski in železar-
ski izdelki, elektrotehnični stroji, naprave,
oprema in elektrotehnični material ter sve-
tilna telesa, pohištvo, keramika, steklo in
porcelan ter plastični izdelki za gospodinjs-
tvo in druge potrebe, kemični izdelki, bar-
ve, laki in potrebščine, knjige in muzikalije,
papir, šolski in pisarniški material, oprema
in potrebščine, drogerijsko blago, tobačni
izdelki, vžigalice in potrebščine, galanteri-
ja, bižuterija, bazarsko blago ter igrače, par-
fumerijsko in kozmetično blago, ure in iz-
delki iz plemenitih kovin, izdelki za šport,
lov, ribolov in kampiranje, semensko blago,
izdelki domače in umetne obrti, cvetje, per-
je, razširjanje dnevnikov, periodičnih in ob-
časnih časnikov, revij in drugih podobnih
tiskov; posredovanje in zastopanje v zuna-
njetrgovinskem prometu blaga in storitev;
zunanjetrgovinske gostinske in turistične
storitve; turistično agencijski posli; menjal-
niški posli.

Rg-27456

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01626 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TELA, podjetje za izgrad-
njo telefonsko-telegrafskih omrežij in na-
prav, Milje, d.o.o., Milje 52, Visoko, pod
vložno št. 1/00581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih  družbah, spremembo ustano-
viteljev, povišanje osnovne vloge in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308518
Osnovni kapital: 8,710.000 SIT
Ustanovitelja: Lapanja Srečko, vložek

7,839.000 SIT in Lapanja Dragica, vložek
871.000 SIT, oba Visoko, Milje 52, vstopila
12. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata;
Lapanja Andrej, izstop 20. 5. 1994.

Črtajo se naslednje dejavnosti družbe:
trgovina na drobno: kruh, pecivo, mlečni
izdelki, zelenjava, sadje in izdelki, meso,
perutnina, ribe in mesni izdelki, razna živi-
la, alkoholne pijače in proizvodi za hišne
potrebe, s kovinskim in elektrotehničnim
blagom; trgovina na debelo: žita in mlevski
izdelki, zelenjava, sadje in izdelki, alkohol-
ne pijače, živina in perutnina, razna živila
in proizvodi za hišne potrebe, s kovinskim
in elektro-tehničnim blagom, gradbenim sa-
nitarnim, intalacijskim materialom; resta-
vracija s postrežbo, kavarna, točilnica, bar,
bife; šport in rekreacija.

Dejavnost družbe se razširi: trgovina na



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 41 – 31. VII. 1996 Stran 3013

debelo in drobno z živilskimi proizvodi; tr-
govina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; knjigovodske, raču-
novodske in finančne storitve; izgradnja ka-
belskih televizijskih sistemov; gostinstvo,
od tega nudenje hrane in pijače.

Odslej dejavnost glasi: proizvodnja ko-
vinskega instalacijskega materiala; proi-
zvodnja elektroinstalacijskega materiala;
gradbeništvo, od tega: gradnja, rekonstruk-
cija in popravilo telefonskih in telegrafskih
zvez ter signalno-varnostnih linij; napelja-
va, popravilo in vzdrževanje telefonskih in
telegrafskih instalacij; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi proizvodi; trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; projektiranje telefonskih in tele-
grafskih zvez ter signalno-varnostnih linij
in naprav; inženiring s področja izgradnje
telefonskih in telegrafskih zvez ter signal-
no-varnostnih linij in naprav; gostinstvo, od
tega: nudenje hrane in pijače; knjigovod-
ske, računovodske in finančne storitve; iz-
gradnja kabelskih televizijskih sistemov.

Rg-27457

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02437 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BEGIČ, gostinsko in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kranj, Delavska 21,
Kranj, pod vložno št. 1/04399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih  družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5732468
Osnovni kapital: 3,864.000 SIT
Ustanovitelj: Begič Marko, Kranj, De-

lavska c. 21, vstop 31. 12. 1992, vložek
3,864.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27459

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01306 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  ELAN  LINE,  tovarna
športnih izdelkov, d.o.o., Begunje, Begu-
nje št. 1, Begunje, pod vložno št.
1/01893/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5451779
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Finžgar Primož, razrešen 5. 10. 1995.

Rg-27460

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01933 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SZ, servis in trgovina, Škof-
ja Loka, d.o.o., Sveti duh 125, Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/01602/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih  družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5421527
Osnovni kapital: 1,644.000 SIT
Ustanovitelj: Stanonik Zlato, Škofja Lo-

ka, Sveti duh 125, vstop 20. 9. 1990, vložek
1,644.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27462

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02635 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SREDNJA MLEKARSKA

IN KMETIJSKA ŠOLA KRANJ, p.o.,
Smledniška 3, Kranj, pod vložno št.
1/00155/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje,
spremembo ustanoviteljev, firme in skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5088739
Firma: SREDNJA MLEKARSKA IN

KMETIJSKA ŠOLA, Kranj
Skrajšana firma: SMIKŠ Kranj
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Kranj, iz-

stop 30. 1. 1992; Vlada Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Gregorčičeva ul. 20, vstop
30. 1. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
gačnik Marijan, Zgornja Resnica, Nemilje
11, razrešen kot v.d. ravnatelja 12. 4. 1994
in imenovan za ravnatelja, ki zastopa zavod
neomejeno.

Rg-27463

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01281 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELAN LINE, tovarna športnih
izdelkov, d.o.o., Begunje, Begunje št. 1,
Begunje, pod vložno št. 1/01893/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5451779
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Šmit Leopold, razrešen 21. 9. 1995;
prokurist Šter Miloš, Radovljica, Robleko-
vo naselje 33, imenovan 21. 9. 1995.

Rg-27465

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01902 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRICO, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Križe, Sebenje 4, Kri-
že, pod vložno št. 1/02078/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5495954
Osnovni kapital: 1,535.480 SIT
Ustanovitelj: Janc Emil, Križe, Sebenje

4, vstop 18. 12. 1990, vložek 1,535.480 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27466

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01270 z dne 10. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05636/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5920752
Firma: ZVONČEK – S, cvetličarstvo in

trgovina, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: ZVONČEK – S, d.o.o.,

Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice, Viktorija Kejžarja 16
Osnovni kapital: 1,517.400 SIT
Ustanoviteljica: Sitar Marija, Žirovnica,

Breznica 17E, vstop 14. 9. 1995, vložek
1,517.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sitar Marija, imenovana 14. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Sitar Andrej,
Žirovnica, Breznica 17e, imenovan 14. 9.

1995, kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 011
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 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; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-27467

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02438 z dne 7. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTERTREND, trgovina, pre-
vozni inženiring, Hotemaže, Preddvor,
pod vložno št. 1/01213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5384796
Firma: INTERTREND, trgovina, pre-

vozni inženiring, d.o.o., Preddvor
Skrajšana firma: INTERTREND, d.o.o.,

Preddvor
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šenk Marko in Šenk Me-

tod, oba Preddvor, Hotemaže 50, vstopila
22. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-27468

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01222 z dne 7. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05634/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915635
Firma: VEDAMIX, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: Križe, Gozd 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rezar Peter, Tržič, Detelji-
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ca 8, vstop 5. 9. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-
zar Peter, imenovan 5. 9. 1995, kot poslo-
vodja  zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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 materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-27469

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01292 z dne 7. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05635/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5920540
Firma: EKOBON, podjetje za poslov-

ne in finančne storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: EKOBON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Zevnikova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Logar Urška, Kranj,

Zevnikova 11, vstop 27. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Logar Urška, imenovana 27. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;

6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-27470

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00519 z dne 7. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa NIRO STEEL, proizvodnja
prirobnic in elementov iz nerjavnih jekel,
d.o.o. obj. 1164-94, Cesta železarjev 8,
Jesenice, pod vložno št. 1/05351/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5864364
Firma: NIRO STEEL, proizvodnja pri-

robnic in elementov iz nerjavnih jekel,
d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smolej Roman, razrešen 28. 2. 1995;
direktor Brelih Frančišek, Jesenice, Kurir-
ska 3, imenovan 28. 2. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2734 Vlečenje žice; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-27472

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01965 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIPKA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Žeje,
Žeje 19, Duplje, pod vložno št. 1/03723/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5844088
Firma: TIPKA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Žeje
Osnovni kapital: 1,539.400 SIT
Ustanovitelj: Čebašek Anton, Duplje, Že-

je 19, vstop 26. 3. 1992, vložek 1,539.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27473

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01829 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa KRIM, Šenčur, d.o.o., Visoko
130, Šenčur, pod vložno št. 1/02133/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5482887
Firma: KRIM, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in zunanjetrgovin-
sko dejavnost, Visoko, d.o.o.

Skrajšana firma: KRIM, Visoko, d.o.o.
Sedež: Visoko, Visoko 130
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT.

Rg-27474

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01880 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  INSTRUKTA,  marketing  in
ekonomska propaganda, d.o.o., Tržič, Pot
na bistriško planino 42, Tržič, pod vložno
št. 1/04015/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v družbo z neomeje-
no odgovornostjo, spremembo firme, usta-
novitelja in spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5679133
Firma: INSTRUKTA – LIDIJA FOR-

NAZARIČ IN OSTALI, marketing in eko-
nomska propaganda, d.n.o., Tržič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bistrica pri Tržiču, Pot na bi-
striško planino 42

Ustanvoitelja: Fornazarič Eržen Lidija,
vstop 12. 3. 1992 in Eržen Boris, vstop 4. 5.
1994, oba Tržič, Pot na bistriško planino
42, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Fornazarič Eržen Lidija, imenovana
12. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Eržen Boris, imenovan 4. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27475

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02438 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRČA, trgovina in prevozi,
d.o.o., Žiri, Jezerska 50, Žiri, pod vložno
št. 1/02805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
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Matična št.: 5550319
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Oskar, Žiri, Jezerska

50, vstop 16. 12. 1991, vložek 1,548.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27476

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02063 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa RAFTIS, storitve in trgovina,
d.o.o., Galetova 15, Kranj, pod vložno št.
1/03494/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5844053
Firma: RAFTIS, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Kranj
Dejavnost družbe glasi: trgovina na drob-

no in debelo z živilskimi in neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok; finančni inže-
niring; finančno računovodske storitve in
obdelava podatkov; poslovno svetovanje;
davčno svetovanje; posredovanje v prometu
blaga in storitev; vzdrževanje in oddajanje
objektov in rekvizitov za šport in rekreacijo
ter organiziranje in vodenje športnih tek-
movanj in rekreacije; gostinske storitve, kot
so: gostinski bufeti in bari; komercialni po-
sli in marketinške storitve v prometu blaga
in storitev; inženiring na področju računal-
ništva, komunikacijskih in informacijskih si-
stemov; vse vrste organizacijskih in teh-
noloških storitev in svetovanj, razen znans-
tvenih raziskav; ostale storitve, kot so: raz-
množevanje, adresiranje, izdelava fotokopij
ter zastopanje kot privatna praksa, razen od-
vetniške prakse.

Rg-27477

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01256 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa DPK, inženiring, d.o.o., Poštna
ul. 3, Kranj, pod vložno št. 1/05546/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5904501
Sedež: Kranj, Ul. Juleta Gabrovška 19
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 4531

Električne inštalacije; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize.

Rg-27479

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01289 z dne 6. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05632/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5920493
Firma: L T R, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: L T R, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Britof 142
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Reichenpfader Herbert,

Koettmannsdorf, Avstrija, Preliebl 24, vs-
top 10. 10. 1995, vložek 1,350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Škrjanc Andreja,
Kranj, Britof 142, vstop 10. 10. 1995, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Škrjanc Andreja, imenovana 10. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-

rist Reichenpfader Herbert, imenovan
10. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1995: 501
Trgovina 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 prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln.

Rg-27481

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01671 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa SINT – SODOBNI INTERI-
ERI, podjetje za trgovino in storitve,
Škofja Loka, d.o.o., Podlubnik 266, Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/01514/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5417236
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šter Samo, Škofja Loka,

Podlubnik 266, vstop 28. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27483

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01251 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPETOUR, podjetje za ob-
navljanje avtoplaščev Škofja Loka, p.o.,
Kidričeva 8, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00221/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, zastopnikov,
osnovni kapital, ustanovitelje, nadzorni svet
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5144540
Firma: ALPETOUR – BANDAG, d.d.,

Podjetje za obnavljanje avtoplaščev
Skrajšana firma: ALPETOUR – BAND-

AG, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 235,580.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
24. 2. 1995, vložek 23,558.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 24. 2.
1995, vložek 23,558.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 24. 2. 1995, vlo-
žek 133,196.000 SIT, odgovornost: ne od-
govajra; udeleženci interne razdelitve,

vstopili 24. 2. 1995, vložili 43,104.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 24. 2. 1995, vloži-
li 12,164.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oman Matevž, Škofja Loka, Sorška
c. 39a, razrešen 24. 2. 1995 in imenovan za
direktorja – začasna uprava, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Renko Vera,
Bevk Justin, Grilc Jože, Cimerman Alojz in
Leben Gorazd, vsi vstopili 24. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
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; 511
Posredništvo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah.

Rg-27484

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01341 z dne 3. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898021
Firma: DARIN, računovodske storitve,

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

govornostjo
Sedež: Šenčur, Velesovska 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zorman Darinka, Šen-

čur, Velesovska 49, vstop 24. 4. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zorman Darinka, imenovana
24. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

KRŠKO

Rg-41

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01901 z dne 4. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa VITOM, storitveno podjetje,
d.o.o., Kostanjevica, sedež: Resljeva 3,
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/03327/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sprememembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5780594
Osnovni kapital: 1,876.409 SIT
Ustanovitelj: Vidrih Tomaž, Kostanjevi-

ca na Krki, Resljeva 3, vstop 28. 5. 1993,
vložek 1,876.409 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; storitve v zunanjetrgovinskem prome-
tu, in sicer: posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev.

Dejavnost se odslej glasi: storitve kon-
trole kakovosti in količine blaga; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
raziskovalno razvojne storitve v gospodar-
skih dejavnostih; ugotavljanje in meritve ka-
kovosti materialov; trgovina na debelo in
drobno ter v tranzitu z vsemi živilskimi in
neživilskimi proizvodi; prevoz blaga v cest-
nem prometu; zastopanje firm; proizvodnja
strojev in naprav (proizvodnja energetskih
strojev, proizvodnja strojev za obdelavo ko-
vin in lesa, proizvodnja opreme v poklicne
in znanstvene namene, merilnih in kontrol-
nih instrumentov in naprav); strojno projek-
tiranje; gostinske storitve nastanitve (pre-
nočišča, gostilne, zasebno oddajanje sob);
gostinske storitve prehrane (druge storitve
prehrane); druge gostinske storitve (kavar-
ne, krčme, točilnice, bari); nega bolnikov
na domu, razen zdravstvene pomoči; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; storitve v zunanjetrgovinskem prome-
tu in sicer: posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev.

Rg-64

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/021491 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HAS, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Podbočje, sedež: Podbočje 36,
Podbočje, pod vložno št. 1/02482/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5613515
Osnovni kapital: 1,544.590 SIT
Ustanovitelja: Hribar Stanislava in Hri-

bar Alojz, oba iz Podbočja 36, vstopila
20. 3. 1992, vložila po 772.295 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 01
Kmetijstvo in lov ter z njima povezane sto-
ritve; 011 Pridelovanje poljščin, vrtnin in
okrasnih rastlin; 0111 Pridelovanje žit in
drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik; 0113 Vi-
nogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 01131 Vino-
gradništvo; 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 012 Živinoreja; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 013 Poljedelstvo, po-
vezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo –
mešano kmetijstvo; 05 Ribištvo, ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 050 Ribištvo, ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15 Pro-
izvodnja hrane, pijač in krmil; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa

in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 152 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 155 Predelava mleka in pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 156 Mli-
narstvo, proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 157 Proizvod-
nja krmil za prehrano živali; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 159 Pro-
izvodnja pijač; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 40 Oskrba z elektriko, plinom, paro in
toplo vodo; 401 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 4010 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 45 Gradbeništvo; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 454 Zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 51 Posredništvo in
trgovina na debelo, razen z motornimi vozi-
li; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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 debe-
lo 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 trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
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; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-

tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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 kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52 Trgovina na drob-
no, razen z motornimi vozili; popravila iz-
delkov široke porabe; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih 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; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55 Gostinstvo; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
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); 60 Ko-
penski promet; cevovodni transport; 602
Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 63 Pomožne prometne dejavnosti;
storitve potovalnih  in turističnih organiza-
cij; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 71 Da-
janje strojev in opreme brez upravljalcev v
najem; izposojanje izdelkov široke porabe;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 92 Rekreacijske, kulturne
in športne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

Rg-42

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02322 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa GAZELA, trgovina, proizvod-
nja, inženiring, d.o.o., Krško, sedež: Ka-
juhova 12, Krško, pod vložno št.
1/02330/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:
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Matična št.: 5714567
Osnovni kapital: 1,984.100 SIT
Ustanovitelj: Dobrovnik Igor, ml., Kr-

ško, Spodnje Dule 11, vstop 14. 1. 1994,
vložek 1,984.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-43

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02703 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AKTIVA, finančno sveto-
vanje in poslovanje, Krško, d.o.o., sedež:
Pot na Polšco 64, Krško, pod vložno št.
1/01585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benika, zastopnika in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5864488
Osnovni kapital: 5,150.400 SIT
Ustanoviteljici: Grojzdek Leonida, izstop

28. 12. 1994; Grojzdek Marija, Krško, Pot
na Polšco 64, vstop 28.. 12. 1994, vložek
5,150.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grojzdek Leonida, razrešena
28. 12. 1994; direktorica Grojzdek Marija,
imenovana 28. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: finančno posre-
dovanje in finančni inženiring; borzno po-
sredovanje; menjalniške posle; davčno na-
povedovanje in svetovanje.

Dejavnost družbe se odslej glasi: vode-
nje računovodstva za podjetje z izdelavo
obračuna poslovanja; izdelava pravil o ra-
čunovodstvu in finančnem poslovanju; iz-
delava scenarijev za izdajo vrednostnih pa-
pirjev; finančno svetovanje na področju zu-
nanjetrgovinskega poslovanja; finančno
svetovanje na področju pridobivanja dinar-
skih kreditov za tekoče in investicijsko po-
slovanje ter ustreznih dinarskih in deviznih
garancij; druga poslovna in finančna sveto-
vanja; finančno posredovanje in finančni in-
ženiring; borzno posredovanje; menjalniški
posli; davčno napovedovanje in svetovanje.

Rg-44

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02825 z dne 25. 12. 1995 pri
subjektu vpisa COTROS, podjetje za tr-
govino na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Cesta na Dobravo 42, Sevnica, pod vložno
št. 1/00396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5308984
Osnovni kapital: 1,639.800 SIT
Ustanovitelj: Novak Jože, Sevnica, Cesta

na Dobravo 42, vstop 23. 12. 1989, vložek
1,639.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00237 z dne 12. 12. 1995 pod
vložno št. 1/03772/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5920043
Firma: PEKARNA TOMIČ IN DRU-

GI, proizvodnja, trgovina in gostinstvo,
d.n.o., Cerklje ob Krki

Skrajšana firma: PEKARNA TOMIČ
IN DRUGI, d.n.o., Cerklje ob Krki

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ceklje ob Krki, Cerklje ob Kr-
ki 21

Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Tomič Đoko, Artiče,

Zgornji Obrež 16, vstopil 6. 11. 1995, in
Tomič Milan, Krška vas 33, vstopil 6. 11.
1995, vložila po 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Tomič Đoko in Tomič Milan, ime-
novana 6. 11. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Člana nadzornega sveta: Tomič Đoko in
Tomič Milan, vstopila 6. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, 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; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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).

Rg-46

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01470 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTEGRA, trgovsko pod-
jetje, Marof-Brežice, d.o.o., sedež: Marof
7, Brežice, pod vložno št. 1/00386/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5305985
Firma: INTEGRA, trgovina z naftnimi

derivati, Marof-Brežice, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,596.000 SIT
Ustanovitelja: Jurman Tomislav, Dobo-

va, Sela 3a, in Cetin Viktor, Brežice, Marof
7, vstopila 26. 12. 1989, vložila po 798.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 505 Trgovina

na drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-47

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00163 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTEGRA, trgovina z naft-
nimi derivati, Marof-Brežice, d.o.o., se-
dež:  Marof  7,  Brežice,  pod  vložno  št.
1/00386/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika in poslovnih
deležev ter osebe, pooblaščene za zastopa-
nje s temile podatki:

Matična št.: 5305985
Ustanovitelji: Jurman Tomislav, Dobo-

va, Sela 3a, in Cetin Viktor, Brežice, Marof
7, vstopila 26. 12. 1989, ter Jurkas Dušan,
Dobova, Rigonce 8, vstopil 23. 5. 1994,
vložili po 532.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Jurkas Dušan, imenovan 23. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02164 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  AGROTRADE,  živilsko
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Arto
22, Studenec, pod vložno št. 1/02173/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5577349
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja
in začimb; 1511 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
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Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve takstistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-49

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02253 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ROSE, trgovina, Sevnica,
d.o.o., sedež: Dalmatinova 3, Sevnica, pod
vložno št. 1/01924/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnih deležev in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5532221
Ustanovitelja: Golob Damjan, Sevnica,

Dalmatinova 3, vstop 3. 9. 1991, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Be-
šenič Robert, izstop 18. 5. 1992.

Dejavnost se razširi na: poslovne stori-
tve.

Dejavnost se odslej glasi: trgovanje na
debelo in drobno in trgovina v tranzitu z
blagom vseh neživilskih in živilskih strok;
zastopanje, posredovanje in drugi komer-
cialni posli pri prometu blaga in storitev;
poslovne storitve.

Rg-50

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01823 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa IVIGS, podjetje za trgovino, vzdr-
ževanje, inženiring in storitve, Krško,
d.o.o., sedež: Sadjarska 1, Krško, pod
vložno št. 1/03391/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5841151
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelj: Preskar Marjan, Krško,

Sadjarska 1, vstop 3. 6. 1993, vložek
1,605.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-51

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00166 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOROID, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, Zdole, d.o.o., sedež:
Zdole 72, Zdole, pod vložno št. 1/00749/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in družbeni-
kov, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5352398
Firma:  JAMŠEK  IN  DRUŽBENIKI,

konfekcija in gradbeništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: JAMŠEK IN DRUŽ-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Jamšek Jože in Jamšek Jo-

žica, oba iz Zdol 72, vstopila 15. 3. 1990,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jam-
šek Jože, razrešen kot direktor in imenovan
za družbenika.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.

Rg-52

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01627 z dne 10. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELITE, projektiranje, urbani-
zem, inženiring, gradnja, trgovina, uvoz-
izvoz, Krško, d.o.o., sedež: Cesta krških
žrtev 53, Krško, pod vložno št. 1/02374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5802474
Osnovni kapital: 1,774.341,09 SIT
Ustanovitelji: Špacapan Fedor, Leskovec

pri Krškem, Vrtnarska pot 19, vstopil 25. 3.
1992, Vlahušič Janko, Krško, Narpelj 61,
vstopil 25. 3. 1992, in Kustor Bogdan, Novo
mesto, Irča vas 20, vstopil 1. 6. 1993, vloži-
li po 591.447,03 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-53

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02169 z dne 17. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BOLERO, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Brežice, sedež: Kregarjeva 5,
Brežice, pod vložno št. 1/03019/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in čistopis akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5734886
Dejavnost družbe se razširi za: go-

stinstvo, od tega: hoteli, moteli, penzioni in
turistična naselja s celoletnim poslovanjem,
restavracija s postrežbo, ostale gostinske
storitve: kavarne, krčme, bifeji, bari idr.;
proizvodnjo gotovih tekstilnih proizvodov,
od tega: proizvodnja trikotažnih predmetov,

proizvodnja tekstilne konfekcije in drugih
tekstilnih izdelkov; predelavo plastičnih
mas, od tega: ostala predelava plastičnih
mas.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi vseh trgovinskih strok;
trgovinske storitve: agencijske, posredniške
in zastopniške; storitve na področju prome-
ta: ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; poslovne storitve: knjigovodske
storitve, obdelava podatkov, druge neome-
njene storitve; prevoz blaga in oseb s cest-
nimi motornimi vozili, nakladanje, razkla-
danje ter prekladanje blaga; trgovina na de-
belo in drobno v tranzitu, z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, vseh trgovskih strok;
pomična trgovina z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi, vseh trgovskih strok; go-
stinstvo, od tega: hotel, moteli, penzioni in
turistična naselja s celoletnim poslovanjem,
restavracija s postrežbo, ostale gostinske
storitve: kavarne, krčme, bifeji, bari idr.;
proizvodnja gotovih tekstilnih proizvodov,
od tega: proizvodnja trikotažnih predmetov,
proizvodnja tekstilne konfekcije in drugih
tekstilnih izdelkov; predelava plastičnih
mas, od tega: ostala predelava plastičnih
mas; posli zunanjetrgovinskega prometa:
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih izdel-
kov, vseh trgovskih strok; storitve v zuna-
njetrgovinskem prometu: posredovanje, za-
stopanje in konsignacijski posli v prometu
blaga in storitev; mednarodni prevoz blaga
in potnikov v cestnem prometu; mednarod-
na špedicija.

Rg-54

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01955 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa BUKOVINSKY, trgovsko izvoz-
no-uvozno podjetje, Jesenice, d.o.o., se-
dež: Jesenice 9f, Jesenice na Dolenjskem,
pod vložno št. 1/00813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, po-
večanje kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5354803
Firma:  BUKOVINSKY,  proizvodnja

zobnikov in strojev, d.o.o.
Skrajšana firma: BUKOVINSKY, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,569.000 SIT
Ustanovitelja: Bukovinsky Ivan in Bu-

kovinsky Milena, oba z Jesenic na Dolenj-
skem, Jesenice 9f, vstopila 26. 2. 1990, vlo-
žila po 784.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-55

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01596 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  AGROFLEX,  kmetijska
proizvodnja in trgovina, d.o.o, Mali ka-
men, sedež: Mali kamen, n. h., Senovo,
pod vložno št. 1/02668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5661226
Sedež: Senovo, Mali kamen 31/b
Osnovni kapital: 1,529.000 SIT
Ustanovitelja: Bogovič Miran in Bogo-

vič Milena, oba iz Senovega, Mali kamen
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31/b, vstopila 7. 4. 1992, vložila po 764.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dosedanja dejavnost: kmetijska pro-
izvodnja-poljedelstvo in sadjarstvo; trgovi-
na na debelo in drobno ter v tranzitu iz vseh
živilskih in neživilskih trgovskih strok; pre-
voz blaga in potnikov v cestnem prometu;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev.

Dosedanja dejavnost se razširi še na na-
slednje: proizvodnja usnja in krzna; pro-
izvodnja zgotovljenih tekstilnih izdelkov;
gostinske storitve: a) nastanitve, b) prehra-
ne, c) kavarne, krčme, točilnice, bari; po-
pravilo in vzdrževanje cestnih motornh vo-
zil in kmetijskih strojev; popravilo in vzdr-
ževanje elektrotehničnih izdelkov; storitve
kontrole kakovosti in količine blaga; prire-
janje sejmov in razstav; knjigovodske stori-
tve in obdelava podatkov; storitve finanč-
nega posredovanja (menjalnica); prirejanje
izobraževalnih tečajev v gostinski in turi-
stični kmetijski ter tekstilni dejavnosti; turi-
stični agencijski posli; organiziranje šport-
nih in rekreativnih prireditev; organiziranje
kulturnih in zabavnih prireditev; storitve
ekonomske propagande; leasing motornih
vozil in kmetijskih strojev.

Rg-56

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01876 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa GTK, graverstvo in trgovina
Krško, d.o.o., CKž 73, Krško, sedež: CKž
73, Krško, pod vložno št. 1/00511/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in zastopnika ter
preoblikovanje d.o.o. v d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5325951
Firma: GTK KONČINA & PARTNER,

graverstvo in trgovina, Krško, d.n.o., CKž
73, Krško

Skrajšana  firma:  GTK  KONČINA  &
PARTNER, d.n.o., CKž 73, Krško

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Končina Viktor, vložil
1.500 SIT, in Končina Majda, vložila 500
SIT, oba iz Krškega, Dalmatinova 5, vstopi-
la 5. 12. 1989, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kon-
čina Viktor, razrešen kot direktor in imeno-
van za družbenika, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Končina Majda, imenovana 31.
5. 1994, ki prav tako zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-57

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00189 z dne 25. 10. 1995 pod
vložno št. 1/03766/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5913888
Firma: NIKA PID 1, pooblaščena inve-

sticijska družba, d.d.
Skrajšana firma: NIKA PID 1, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 1a
Osnovni kapital: 2,592.916 SIT
Ustanoviteljica: NIKA, družba za uprav-

ljanje s skladi, d.d., Brežice, Cesta prvih

borcev 11, vložek 2,592.916 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Blaž, Ljubljana, Jamova
1, imenovan 29. 8. 1995, zastopa družbo z
omejitvijo, da le s prehodnim soglasjem nad-
zornega sveta lahko sklepa ali odreja: po-
godbe, za katere je tako določeno s poslov-
nim načrtom družbe, plačilo provizije v del-
nicah investicijske družbe, najemanje in da-
janje posojil izven meje, določene s
poslovnim načrtom, izplačilo začasne divi-
dende, pogodbe o prenosu opravljanja pla-
čilnega prometa, hrambe vrednostnih papir-
jev in opavljanja poslov nakupa in prodaje
vrednostnih papirjev na borzi.

Člani nadzornega sveta: Muršec Zlatko,
Damjan Janez in Završnik Bruno, vstopili
29. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995:
6523Drugo finančno posredništvo; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-58

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02249 z dne 9. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa GPB, podjetje za inženiring,
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brežice,
sedež: Kraigherjeva bb, Brežice, pod vlož-
no št. 1/01650/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5469970
Dejavnost družbe se razširi z naslednji-

mi dejavnostmi: računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; podjetniško in
poslovno svetovanje; ekonomska propagan-
da; dajanje avtomobilov in drugih vozil,
kmetijskih strojev in opreme, gradbenih
strojev in opreme ter drugih strojev v na-
jem; drugo finančno posredništvo: finančni
zakup, drugo kreditno posredovanje, drugo
finančno posredništvo.

Dejavnost družbe je poslej: projektiranje
gradbenih del; svetovanje pri izvajanju grad-
benih del; izvajanje gradbenih del visoke
gradnje, nizke gradnje in hidrogradnje; iz-
vajanje del v sodelovanju z obrtniki, zaseb-
nimi in družbenimi podjetji na področju
gradbeništva; izdelovanje kovinskih izdel-
kov, plastike ter oblikovanje in izdelovanje
lesenih izdelkov; turistična agencija; gostin-
ske storitve prehrane; druge gostinske stori-
tve; prevoz blaga v cestnem prometu; trgo-
vina na debelo in drobno živilskih in neži-
vilskih proizvodov vseh trgovinskih strok;
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; podjetniško in poslovno sveto-
vanje; ekonomska propaganda; dajanje av-
tomobilov in drugih vozil, kmetijskih stro-
jev in opreme, gradbenih strojev in opreme
ter drugih strojev v najem; drugo finančno
posredništvo: finančni zakup, drugo kredit-
no posredovanje, drugo finančno posredniš-
tvo.

Rg-59

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02423 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa PERFEKT, podjetje za raču-
novodske in finančne storitve ter marke-
ting, d.o.o., Sevnica, sedež: Kidričeva uli-

ca 6, Sevnica, pod vložno št. 1/02191/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov in osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5577845
Firma: PERFEKT, gradbeni in finanč-

ni inženiring ter prevozi, d.o.o., Sevnica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Predanič Terezija, Sev-

nica, Kidričeva ulica 6, vstop 20. 12. 1991,
vložek 765.000 SIT, Predanič Tadeja, Sev-
nica, Kidričeva ulica 6, vstop 5. 5. 1994,
vložek 240.000 SIT, in Likar Ana, Krško,
Pot na Polšco 4, vstop 14. 10. 1994, vložek
495.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-60

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00098 z dne 23. 10. 1995 pod
vložno št. 1/03765/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Firma: TOMIĆ, trgovina in proizvod-
nja oblačil, d.o.o.
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Skrajšana firma: TOMIĆ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jesenice na Dolenjskem, Obrež-

je 10b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tomić Ingrid Elisabeth in

Tomić Nikola, oba z Jesenic na Dolenjskem,
Obrežje 10b, ter Maduna Goran, Samobor,
R Hrvaška, Milke Trnina 8, vstopili 15. 3.
1995, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomić Ingrid Elisabeth, imenova-
na 15. 3. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
drobno z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajanalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-61

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02355 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIP, podjetje za marketing,
inženiring, proizvodnja strojev, opreme
in drugih izdelkov in storitev, Brežice,
d.o.o., sedež: Drenovec 10, Bizeljsko, pod
vložno št. 1/00387/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in za-
stopnika ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5388767
Firma: TRGOVINA ŠKOF IN DRU-

ŽINA, Bizeljsko, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Škof Zvonko, vložil 1.200

SIT, in Škof Anica, vložila 800 SIT, oba z
Bizeljskega, Drenovec 10, vstopila 25. 2.
1992, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Škof
Zvonko, razrešen 25. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, in družbenica Škof
Anica, imenovana 25. 5. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Rg-62

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02354 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOORDINAT, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Jesenice na Dolenj-
skem 29, Jesenice na Dolenjskem, pod
vložno št. 1/01525/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti po standardni
klasifikaciji dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5453089
Osnovni kapital: 1,842.000 SIT
Ustanovitelj: Bošnjak Jožef, Jesenice na

Dolenjskem, Jesenice na Dolenjskem 29,
vstop 22. 12. 1990, vložek 1,842.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost vpisana 8. 9. 1995: 273 Druga
primarna predelava železa, jekla, proizvod-
nje ferozlitin zunaj standardov ECSC; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 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; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-63

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02504 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  AGRO-LENART,  pro-
izvodnja prehrambenih proizvodov in tr-
govina, Brežice, d.o.o., sedež: Lenartova
pot 22, Brežice, pod vložno št. 1/03394/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5808138
Osnovni kapital: 1,788.000 SIT
Ustanovitelja: Vimpolšek Alojzija in

Vimpolšek Franc, oba iz Brežic, Lenartova
pot 22, vstopila 26. 2. 1993, vložila po
894.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost vpisana 18. 12. 1995: 01 Kme-
tijstvo in lov ter z njima povezane storitve;
011 Pridelovanje poljščin, vrtnin in okra-
snih rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih
poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik; 0113 Vinogradniš-
tvo, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za
proizvodnjo 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; 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev; 05
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil;
151 Proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 152 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1520 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 153 Predelava in konzervira-

nje sadja in vrtnin; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 154
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 155 Predelava
mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
157 Proizvodnja krmil za prehrano živali;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 158 Proizvodnja drugih živil;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 159 Proizvodnja
pijač; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 51 Posred-
ništvo in trgovina na debelo, razen z motor-
nimi vozili; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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
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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
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rudami; 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52 Trgovina na
drobno, razen z motornimi vozili; popravila
izdelkov široke porabe; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih 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, 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; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-

nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55 Gostinstvo; 552 Dejavnost
domov, 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); 60 Ko-
penski promet; cevovodni transport; 602
Drug kopenski promet; 6023 Drug kopenski
potniški promet;6024 Cestni tovorni pro-
met; 63 Pomožne prometne dejavnosti; sto-
ritve potovalnih in turističnih organizacij;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-65

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01827 z dne 7. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa IND-CENTER, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Senovo, sedež:
Dovško 19, Senovo, pod vložno št.
1/02842/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenika in zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5705126
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Kodelja Alfonz, izstop

19. 4. 1994; Kodelja Jaroslav, Senovo, Can-
karjeva 20, vstop 19. 4. 1994, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodelja Alfonz, razrešen 19. 4. 1994;
direktor Kodelja Jaroslav, imenovan 19. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-66

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02475 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TEHNO FLORA, export-
import in trgovina, d.o.o., Leskovec pri
Krškem, sedež: Ivan dol 1, Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/01676/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5539609
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Starc Jernej, Leskovec pri

Krškem, Ivan dol 1, vstop 10. 12. 1990,
vložek 1,602.000 SIT, odgovornost: ne od-

govarja.
Dejavnost vpisana 11. 12. 1995: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1586 Predelava čaja in kave; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 2111 Proizvodnja vlak-
nin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo 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; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina 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 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3022 Št. 41 – 31. VII. 1996

dinjskimi, 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 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; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, 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.;
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; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6312 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 652 Dru-
go finančno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 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; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483

Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-67

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02424 z dne 7. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa VAR-LES, trgovinska dejav-
nost z lesom, posredovanje pri nakupu in
prodaji tehničnega blaga, Boštanj, d.o.o.,
sedež: Boštanj 24b, Boštanj, pod vložno št.
1/01882/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5518083
Osnovni kapital: 2,763.000 SIT
Ustanovitelja: Vrtačnik Mira in Vrtačnik

Anton, oba iz Boštanja 24b, vstopila 18. 5.
1991, vložila po 1,381.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-68

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02397 z dne 7. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEDICO SET, trgovina s sa-
nitetnim materialom, Sevnica, d.o.o., se-
dež: Heroja Maroka 11, Sevnica, pod vlož-
no št. 1/01021/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5380758
Firma:  MEDICO  SET,  zdravstveno

varstvo, d.o.o., Sevnica
Sedež: Brežice, Bratov Cerjakov 21
Osnovni kapital: 1,745.000 SIT
Ustanovitelja: Zagode Pavel in Zagode

Krenčič Alenka, oba iz Sevnice, Naselje he-
roja Maroka 11, vstopila 22. 11. 1989, vlo-
žila po 872.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost družbe se razširi še za naslednje
dejavnosti: zdravstvene ambulante (N/85.12);
zobozdravstvene ambulante (N/85.13); druge
zdravstvene dejavnosti (N/85.14).

Dejavnost družbe je odslej: zdravstvene
ambulante (N/85.12); zobozdravstvene am-
bulante (N/85.13); druge zdravstvene de-
javnosti (N/85.14); trgovina na debelo in
drobno z naslednjim blagom: pomagala za
invalide in razni zdravstveni povoji; elek-
tromedicinski aparati in naprave, rentgen-
ske naprave s potrebščinami za diagnostič-
ne in terapevtske namene, druge naprave za
naprave za diagnostiko, intenzivno nego
bolnikov; laboratorijski in znanstveni instru-
menti, merilna in kontrolna oprema, ki-
rurški, medicinski in zobozdravstveni stro-
ji, instrumenti in oprema, prevezivna orto-
pedska in protetična sredstva; medicinski
instrumenti za diagnostiko, kirurgijo, zobo-
zdravstvo in veterino; material, potrebščine
in oprema za zobozdravstvo.

Rg-69

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02444 z dne 1. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa SKALA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Raka, sedež: Podulce 21, Raka, pod vložno
št. 1/03124/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sprememebo družbenikov in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5750890
Ustanovitelja: Tomažin Martin, Raka,

Podulce 21, vstopil 2. 2. 1993, in Kadriba-
šič Sulejman, Novo mesto, Slavka Gruma
50, vstopil 12. 12. 1994, vložila po
888.071,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kadribašič Sulejman, imenovan
12. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev,
kot pomočnik direktorja.

Dejavnost vpisana 1. 12. 1995: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6024 Cestni tovorni promet; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-70

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02071 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NOVOLES – KANU, plovi-
la, d.o.o., Veliki Podlog, sedež: Veliki Pod-
log n.h., Leskovec pri Krškem, pod vložno
št. 1/01312/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5412455
Firma:  KANU,  predelava  poliestra,

d.o.o.
Skrajšana firma: KANU, d.o.o.
Ustanovitelji: NOVOLES, Lesna indu-

strija, p.o., Straža, izstopila 31. 5. 1994;
Lužar Marija, Leskovec pri Krškem, Brege
38, Žiber Vinko, Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska 27a, in Omerzel Vida, Krško,
Sovretova ul. 52, vložili po 653.489 SIT, ter
Miler Stanislava, Brestanica, Stolovnik, vlo-
žila 147.562,60 SIT, vstopili 3. 8. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Omerzel Vida, razrešena 5. 8.
1994, direktor Žibert Vinko, imenovan 3. 8.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da potre-
buje soglasje skupščine družbe pri investi-
cijah, najemanju posojil ali kreditov, prev-
zemanju poroštev in drugih jamstvenih rizi-
kih, sklepanju licenčnih pogodb, prevzemu
dolgoročnih pogodb ali kooperacijskih po-
godb ter pri pridobitvi in prodaji osnovnih
sredstev.
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Dejavnost družbe se razširi z dejavnost-
mi: trgovina v tranzitu; prodaja na terenu in
stojnicah; gradbene storitve: visoka grad-
nja, nizka gradnja, hidro gradnja; avtome-
hanične delavnice v celoti; storitve kovin-
skopredelovalne obrti; organizacijske stori-
tve: zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev, izvedba kulturnih in šport-
nih prireditev; organiziranje sodelovanja in
sodelovanje na sejmih in razstavah; poslov-
no-administrativne storitve in svetovanja;
komercialni posli v funkciji prometa blaga
in storitev; svetovanje in opravljanje stori-
tev na področju organizacije delovnih pro-
cesov, tehnoloških postopkov in materialov
na področju poslovnih, komercialnih, fi-
nančnih in drugih razmerij; projektiranje,
inženiring ter svetovanje v zvezi z tehnično
tehnološkimi dejavnostmi; ekonomska pro-
paganda in marketing; zastopanje tujih firm;
proizvodnja neomenjenih elektrotehničnih
izdelkov; izvajanje električnih instalacij.

Dejavnost se odslej glasi: predelava pla-
stičnih mas; proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas (čolni, podnožja za kupole);
opravljanje servisne dejavnosti za lastne
proizvode; prevoz blaga v cestnem prometu
za lastne in tuje potebe; izposojanje plovil
iz lastne proizvodnje; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi; prodaja na
drobno deklasiranih proizvodov lastne pro-
izvodnje in odpadnega materiala; izvoz in
uvoz vseh neživilskih proizvodov; trgovina
v tranzitu; prodaja na terenu in stojnicah;
gradbene storitve: visoka gradnja, nizka
gradnja, hidro gradnja; avtomehanične de-
lavnice v celoti; storitve kovinskopredelo-
valne obrti; organizacijske storitve: zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev, izvedba kulturnih in športnih prire-
ditev; organiziranje sodelovanja in sodelo-
vanje na sejmih in razstavah; poslovno-ad-
ministrativne storitve in svetovanja; komer-
cialni posli v funkciji prometa blaga in sto-
ritev; svetovanje in opravljanje storitev na
področju organizacije delovnih procesov,
tehnoloških postopkov in materialov na po-
dročju poslovnih, komercialnih, finančnih
in drugih razmerij; projektiranje, inženiring
ter svetovanje v zvezi s tehnično tehnološki-
mi dejavnostmi; ekonomska propaganda in
marketing; zastopanje tujih firm; proizvod-
nja neomenjenih elektrotehničnih izdelkov;
izvajanje električnih instalacij.

Rg-71

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01561 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SPLAVAR, gostinstvo in trgo-
vina, Brežice, d.o.o., sedež: Cesta prvih
borcev 40/a, Brežice, pod vložno št.
1/03341/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5807514
Osnovni kapital: 2,185.000 SIT
Ustanovitelja: Tomič Đoko, Artiče, Zg.

obrež 16, vstop 9. 4. 1993, vložek 1,114.350
SIT, in Doberšek Milan, Brežice, Maistrova
8, vstop 9. 4. 1993, vložek 1,070.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost vpisana 29. 9. 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; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s 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; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
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; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina 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;
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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52221 Tr-
goivna 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,
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; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi 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; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost ho-
telov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
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in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve takstistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-72

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02414 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  AGROSLOGA  TRADE,
proizvodnja in trgovina, Kapele, d.o.o.,
sedež: Slogonsko 25, Kapele, pod vložno
št. 1/03104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, osnovnega
kapitala in zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5779715
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šutalo Branko in Mivc

Maks, izstopila 18. 5. 1994; Radanovič Ro-
manij, Kapele, Slogonsko 25, vstopil 22. 2.
1993, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Mivc Maksu, ki je bil razrešen
18. 5. 1994.

Rg-73

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01943 z dne 22. 3. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  MERVIN,  podjetje  za  pro-
izvodnjo in trgovino, Brežice, d.o.o., se-
dež: Mostec 6, Dobova, pod vložno št.
1/01579/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5457998
Osnovni kapital: 2,263.000 SIT
Ustanovitelja: Merslavič Vincenc, Do-

bova, Mostec 6, vstop 23. 1. 1991, vložek
1,810.400 SIT, in Povh Jožica, Dobova, Sel-
ska cesta 10, vstop 29. 3. 1991, vložek
452.600 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-74

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02194 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VAČO, zbiranje in prodaja
papirja, Krško, d.o.o., sedež: Tovarniška
9, Krško, pod vložno št. 1/01890/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519411
Dejavnost družbe se razširi z naslednji-

mi dejavnostmi: prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; storitve v cestnem pro-
metu; rent-a-car storitve; poslovne storitve:
svetovanje s področja finančnega in raču-
novodskega poslovanja ter tehnično tehno-
loškega področja, računovodske in finančne
storitve, obdelava podatkov.

Dejavnost družbe je odslej: zbiranje in
primarna predelava industrijskih odpadkov;
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; založniška dejavnost; organiza-
cija sejmov in izložb; knjigovodske stori-
tve; storitve obdelave podatkov; razmnože-
vanje, adresiranje, izdelava foto in drugih
kopij; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
storitve reklame in ekonomske propagande;
turistični biroji; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; storitve v cestnem pro-
metu; rent-a-car storitve; poslovne storitve:
svetovanje s področja finančnega in raču-
novodskega poslovanja ter tehnično tehno-
loškega področja, računovodske in finančne
storitve, obdelava podatkov.

V zunanjetrgovinskem prometu opravlja
družba naslednje dejavnosti: uvoz in izvoz
neživilskih proizvodov; zastopanje tujih
oseb.

Rg-75

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02275 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MAXIM, trgovina in go-
stinstvo, Sevnica, d.o.o., sedež: Glavni trg
8, Sevnica, pod vložno št. 1/01421/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5434971
Firma: MAXIM SENICA & Co, trgo-

vina in gostinstvo, Sevnica, d.n.o.
Skrajšana firma: MAXIM SENICA &

Co, Sevnica, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Ostanek Majda, Trebnje,

Ul. Dolenjskega odreda 1, vstopila 23. 10.
1990, in Senica Aleš, Sevnica, Ribniki 25,
vstopil 10. 5. 1994, vložila po 2.000 SIT,
odgovornst: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Ostanek Majda, imenovana 23. 10.
1990, in Senica Aleš, imenovan 2. 11. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-76

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02268 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa STELLA, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, Brežice, d.o.o., sedež: Val-
vasorjeva 32, Brežice, pod vložno št.
1/03222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5762715
Osnovni kapital: 3,304.504 SIT
Ustanovitelji: Krizmanić Štefica in Kriz-

manić Krešimir, vložila po 829.317 SIT, ter
Krizmanić Irena, vložila 828.306,60 SIT,
vsi iz Zagreba, Hrvaška, Rebar 79, vstopili
22. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krizmanić Ivan, razrešen 28. 8. 1994;
direktorica Jarabek Gordana, imenovana
28. 8. 1994, Brežice, Kettejeva ulica 1, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-77

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00223 z dne 14. 11. 1995 pod št.
vložka 1/03767/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5919819
Firma: KOVINARSKA P & P , podjet-

je za proizvodnjo kovinskih izdelkov in
trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: KOVINARSKA P &
P, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Leskovec pri Krškem, Žadovi-
nek

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petan Bojan, Leskovec pri

Krškem, Žadovinek 29, in Pungerčič Ivan,
Krško, Rostoharjeva 72, vstopila 19. 10.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petan Bojan, imenovan 19. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost vpisana 14. 11. 1995: 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-
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 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
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bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina 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; 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 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; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-78

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02411 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RODVEX, zunanja, notra-
nja trgovina in marketing, Globoko,
d.o.o., sedež: Mali vrh 21/f, Globoko, pod
vložno št. 1/02889/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5732107
Osnovni kapital: 1,503.012 SIT
Ustanovitelj: Romih Karl, Globoko, Ma-

li vrh 21/f, vstop 25. 11. 1992, vložek
1,503.012 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-79

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00065 z dne 7. 12. 1995 pod
vložno št. 1/03771/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897246
Firma: ŠETINC & ŠETINC, kadrov-

sko-socialno svetovanje in posredništvo,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brežice, Brezina 15a
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Šetinc Irena, Brežice, Bre-

zina 15a, in Šetinc Milan, Grosuplje, Ada-
mičeva 1c, vstopila 22. 2. 1995, vložila po
10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Šetinc Irena in Šetinc Milan, imeno-
vana 22. 2. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost vpisana 7. 12. 1995: 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 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; 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6024 Cestni tovorni promet; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-80

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01898 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA –
POSAVSKA BANKA, d.d., Krško, sedež:
Trg Matije Gubca 1, Krško, pod vložno št.
1/00180/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, predložitev
statuta in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5026075
Prenehajo naslednje dejavnosti: depozit-

ni posli; kreditni posli; devizni in devizno
valutni posli; diskontni posli; emisijski po-
sli; depo posli; posli z efektivo; garancijski
posli; komisijski in knjigovodski posli; po-
sli plačilnega prometa; promet z nepremič-
ninami; poslovno finančno svetovanje.

Dejavnost se odslej glasi: sprejema vse
vrste denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb;
daje in najema kredite; opravlja posle pla-
čilnega prometa; odkupuje čeke in menice;
posluje s tujimi plačilnimi sredstvi; izdaja
vrednostne papirje in kreditne kartice; ku-
puje in prodaja vrednostne papirje domačih
in tujih izdajateljev ter jih upravlja; prevze-
ma in izdaja poroštva in garancije ter spre-
jema druge obveznosti za svoje komitente,
ki se lahko izpolnijo v denarju; kupuje in
izterjuje terjatve; hrani vrednostne papirje
in druge vrednosti.

Banka lahko opravlja tudi druge bančne
posle, primerne za doseganje ciljev njene
ustanovitve, potem ko jih takšne v skladu z
zakonom določi pristojni organ.

Rg-81

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00185 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TERME ČATEŽ, d.d., Ča-
tež ob Savi, sedež: Topliška c. 35, Čatež
ob Savi, Brežice, pod vložno št. 1/00801/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5004896000
Osnovni kapital: 2,428.470 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova ul. 28, vložek 1,149.450 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložek 176,190.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložek 176,190.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa po seznamu št. 1, ki je se-
stavni del akta o lastninskem preoblikova-
nju, vložek 78,114.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve po seznamu št. 2, ki je
sestavni del akta o lastninskem preobliko-
vanju, vložek 181,962.000 SIT, delničarji iz
naslova emisije delnic po seznamu št. 3, ki
je sestavni del akta o lastninskem preobli-
kovanju, vložek 587,490.000 SIT, in upra-
vičenca iz denacionalizacije, Attems Maria
in Ignatz Moritz Ferdinand po skrbniku Jo-
hannesu Attemsu, Graf Starhemberggasse
3, Wien-Avstrija, vložek 79,074.000 SIT,
vstopili 18. 5. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Mokrovič Borut, Dobova, Ri-
gonce 6, imenovan 18. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Stariha Mladen,
Avsec Dejan, Hribar Ludvik, Rajer Roman,
Polovič Franc st., Glogovšek Jože, Nagode
Debeljak Luča, Petan Bojan in Šoln Zoran,
vstopili 18. 5. 1995, Petan Olga in Tomc
Jože, vstopila 31. 7. 1995, Supančič Anton
in Novak Marijan, vstopila 22. 11. 1995,
Attems Johannes, vstopil 18. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
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peciva in slaščic; 1582 Proizvodna prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic;1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 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.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-82

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02023 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FERENČAK, trgovina,
proizvodnja in turizem, Brežice, d.o.o.,
sedež: Cerjakova 26, Brežice, pod vložno
št. 1/02865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5709164
Osnovni kapital: 2,050.320 SIT
Ustanovitelj: Ferenčak Jože, Brežice,

Cerjakova 26, vstop 15. 12. 1992, vložek
2,050.320 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 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,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 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; 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 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.
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Rg-83

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00239 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NIKA, investiranje in raz-
voj, d.d., Brežice, sedež: Trg izgnancev
1a, Brežice, pod vložno št. 1/01391/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5431611
Vpiše se sklep skupščine z dne 31. 5.

1994: 1) o povečanju osnovnega kapitala za
80 mio SIT z izdajo delnic serije A druge
emisije:

a) osnovni kapital Nike, borzno posred-
niške hiše, d.d., se poveča z izdajo delnic
serije A druge emisije s 400 mio SIT na 480
mio SIT;

b) povečanje osnovnega kapitala Nike,
borzno posredniške hiše, d.d., se izvede z
izdajo 80.000 delnic serije A druge emisije
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT;

c) vrednost povečanja osnovnega kapi-
tala z izdajo serije A druge emisije je enaka
nominalni vrednosti te emisije 80 mio SIT;

d) imetniki delnic obeh serij prve emisi-
je imajo prednostno pravico na vpis delnic
serije A druge emisije, in sicer v razmerju
5:1. Prednostna pravica zagotavlja imetni-
kom delnic obeh serij prve emisije nakup
delnic serije A druge emisije po ceni, ki bo
ustrezala tržni ceni delnice na dan, ki ga
določi s posebnim sklepom upravni odbor
oziroma nadzorni svet. Rok za uresničitev
prednostne pravice traja en mesec po tem
datumu;

e) roke, način in pogoje vpisa delnic se-
rije A druge emisije po preteku roka za ure-
sničitev prednostne pravice nakupa teh del-
nic določi s posebnim sklepom upravni od-
bor oziroma nadzorni svet Nike, borzno po-
sredniške hiše, d.d.;

f) pravice in dolžnosti lastnikov delnic
druge emisije so enake pravicam in dolžno-
stim lastnikov delnic obeh serij prve emisije
in so določene s statutom Nike, borzno po-
sredniške hiše, d.d., ter z zakonom;

g) delnice Nike, borzno posredniške hi-
še, d.d., serije A druge emisije se izdajo v
obliki zbirnega certifikata, ki se deponira
pri pooblaščenem depozitarju SKB Auru-
ma, d.o.o., Slovenska c. 58, Ljubljana. Pre-
nosi delnic druge emisije njihovim lastni-
kom potekajo s preknjižbo pri depozitarju v
korist novemu imetniku delnic. Potrdilo o
prenosu izdaja do nadaljnjega SKB Aurum,
d.o.o.;

h) znesek vplačil delnic serije A druge
emisije se do nominalnega dela vpiše v sod-
ni register kot povečanje osnovnega kapita-
la Nike, borzno posredniške hiše, d.d., raz-
lika vplačanega zneska do prodajne cene pa
kot presežek kapitala;

i) po zaključnem vpisu delnic serije A
druge emisije predloži upravni odbor oziro-
ma nadzorni svet skupščini poročilo o vpisu
in vplačilu delnic;

2) o pogojnem povečanju kapitala in od-
povedi prednostne pravice za delnice, izda-
ne v seriji B druge emisije:

a) osnovni kapital Nike, borzno posred-
niške hiše, d.d., znaša 480 mio SIT in se
pogojno poveča z emisijo nakupnih kupo-
nov (warrants);

b) pogojno povečanje kapitala za največ
20 mio SIT se odpravi z izdajo 20.000 na-
kupnih kuponov, ki zagotavljajo prednostno
pravico nakupa ene delnice Nike, borzno po-
sredniške hiše, d.d., serije B druge emisije;

c) nominalna vrednost pogojnega pove-
čanja kapitala je v okviru zakonsko določe-
nega deleža osnovnega kapitala družbe, saj
bi pogojno povečanje kapitala ob njegovi
uresničitvi znašalo največ 20 mio SIT;

d) vsak od 20.000 nakupnih kuponov po-
deljuje njegovemu imetniku prednostno pra-
vico do nakupa ene delnice serije B druge
emisije Nike, borzno posredniške hiše, d.d.
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT;

e) zaradi vzpostavitve pogojev za doka-
pitalizacijo Nike, borzno posredniške hiše,
d.d., na način pogojnega povečanja kapita-
la, ki ni mogoč, če delničarji zadržijo pred-
nostno pravico do vpisa novih emisij delnic,
se delničarji obeh serij prve emisije in serije
A druge emisije odpovedo prednostni pra-
vici za nakup delnic Nike, borzno posred-
niške hiše, d.d., serije B druge emisije;

f) odpoved prednostne pravice nakupa
velja samo za nakup delnic serije B druge
emisije;

g) pravice in dolžnosti imetnikov delnic
serije B druge emisije, izdanih zaradi ure-
sničitve predkupne pravice iz nakupnih ku-
ponov, so enake kot pravice in dolžnosti
imetnikov delnic obeh serij prve in serije A
druge emisije;

h) delnice Nike, borzno posredniške hi-
še, d.d., serije B druge emisije se izdajo ob
uresničitvi predkupne pravice iz nakupnega
kupona v obliki zbirnega cerfifikta, ki se
deponira pri pooblaščenem depozitarju SKB
Aurumu, d.o.o., Slovenska c. 58, Ljubljana.
Prenos lastnikom teh delnic poteka s prek-
njižbo pri depozitarju v korist novemu imet-
niku delnic. Potrdilo o prenosu izdaja do
nadaljnega SKB Aurum, d.o.o.;

i) znesek od vplačil delnic, izdanih z
uresničitvijo prednostne pravice nakupa iz
nakupnega kupona serije B druge emisije se
do nominalnega dela vpiše v sodni register
kot povečanje osnovnega kapitala Nike,
borzno posredniške hiše, d.d., razlika od
vplačanega zneska do prodajne cene pa kot
presežek kapitala;

j) upravni odbor oziroma nadzorni svet
predloži skupščini poročilo o poteku proda-
je nakupnih kuponov za prednostno pravico
nakupa delnic serije B druge emisije ter o
uresničeni predkupni pravici.

Rg-84

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01828 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SKALA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Raka, sedež: Podulce 21, Raka, pod
vložno št. 1/03124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5750890
Osnovni kapital: 1,776.143 SIT
Ustanovitelj: Tomažin Martin, Raka, Po-

dulce 21, vstop 2. 2. 1993, vložek 1,776.143
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-85

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00191 z dne 22. 11. 1995 pod

vložno št. 1/03769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914043
Firma: KMETIJSTVO BOŽIČ, kme-

tijstvo, trgovina, storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krško, Gornje Pijavško 30
Osnovni kapital: 1,809.931 SIT
Ustanovitelji: Božič Bojan, vložil

1,309.931 SIT, Božič Alojz, vložil 250.000
SIT, in Božič Alojzija, vložila 250.000, vsi
iz Krškega, Gornje Pijavško 30, vstopili
25. 1. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Bojan, imenovan 25. 1. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da ne sme brez
soglasja skupščine sklepati pravnih poslov
za pridobitev, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin, za investicije, za najemanje po-
sojil in kreditov, za nakup lastnih nepremič-
nin ter kooperacijskih pogodb za denarne
zneske, ki presegajo 5,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 01
Kmetijstvo in lov ter z njima povezane sto-
ritve; 011 Pridelovanje poljščin, vrtnin in
okrasnih rastlin; 0111 Pridelovanje žit in
drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik; 0113 Vi-
nogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 012 Živinore-
ja; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0123
Reja prašičev; 51 Posredništvo in trgovina
na debelo, razen z motornimi vozili; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 52 Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili; popravila izdel-
kov široke porabe; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55 Gostinstvo; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 60 Kopenski promet; cevo-
vodni transport; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-86

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02116 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FOFO, čistilni servis in tr-
govina, Sevnica, d.o.o., sedež: Naselje he-
roja Maroka 8, Sevnica, pod vložno št.
1/01332/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5421152
Osnovni kapital: 3,800.000 SIT
Ustanovitelj: Pfeifer Edvard, Sevnica,

Naselje heroja Maroka 8, vstop 12. 9. 1990,
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vložek 3,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-87

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00127 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KATASTER, geodezija, in-
ženiring, zastopstvo in trgovina, Krško,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 36, Kr-
ško, pod vložno št. 1/03415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in poslovnih deležev ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5790123
Ustanovitelji: Gašparinčič Željko, Krško,

Sadjarska 5, vstop 12. 4. 1993, vložek
1,029.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrić Milivoj, izstop 19. 5. 1995; Žveglič
Polonca, Senovo, Rudarska c. 9, vstop
20. 5. 1994, vložek 686.400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-88

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02314 z dne 19. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MOST, izobraževalni cen-
ter, Krško, d.o.o., sedež: Lapajnetova 14,
Krško, pod vložno št. 1/01876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in us-

kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5511763
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolšek Majda, Krško,

Lapajnetova 14, vstop 5. 11. 1991, vložek
1,519.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 8010 Predšolska vzgoja in osnov-
nošolsko izobraževanje; 8021 Srednješol-
sko splošno izobraževanje; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 94/02314 dne 19. 10. 1995.

Rg-89

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02321 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa FETRA, transport in trgovina,
Dobova, d.o.o., sedež: Gaberje 22a, Dobo-
va, pod vložno št. 1/01288/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5416086
Osnovni kapital: 6,842.000 SIT
Ustanovitelj: Peterkoč Feliks, Dobova,

Gaberje 22a, vstop 25. 8. 1990, vložek
6,842.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-90

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02416 z dne 7. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARMAT, trgovska, proizvod-
na in storitvena dejavnost, d.o.o., Šent-
janž, sedež: Birna vas 7a, Šentjanž, pod
vložno št. 1/02843/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5707099
Osnovni kapital: 1,677.063 SIT
Ustanovitelja: Repše Marjeta, vložila

60.000 SIT, in Repše Andrej, vložil
1,617.063 SIT, oba iz Šentjanža, Birna vas
7a, vstopila 4. 1. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-91

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02115 z dne 7. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa JOB MPS, proizvodnja in tr-
govina, Leskovec, d.o.o., sedež: Anke Sal-
mičeve 73, Leskovec pri Krškem, pod
vložno št. 1/01616/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo zastopnika in dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5470846
Osnovni kapital: 1,505.647,88 SIT
Ustanovitelja: Puntar Marinka in Puntar

Srečko, oba iz Leskovca pri Krškem, Anke
Salmičeve 73, vstopila 24. 12. 1990, vložila
po 752.823,94 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pun-
tar Marinka, razrešena 27. 6. 1994 kot di-
rektorica in imenovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja; direktor Puntar Srečko, ime-
novan 27. 6. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost družbe se razširi še za nasled-
nje dejavnosti: promet z nepremičninami;
turistična in gostinska dejavnost; priprava
humusa, prstnih mešanic in substratov;
vzgajanje cvetja in drugega rastlinja; zasa-
ditve in urejevanje okolja.

Tako je odslej dejavnost podjetja nasled-
nja: trgovina na debelo, v tranzitu in na
drobno z blagom vseh živilskih in neživil-
skih trgovskih strok; zastopanje, posredo-
vanje in drugi komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in storitev v
domačem in mednarodnem prometu blaga
in storitev; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; storitve reklame in eko-
nomske propagande; poslovne storitve: knji-
govodske storitve; proizvodnja, organizira-
na v podjetju in na osnovni kooperacije:
strojev in naprav, kovinskega reprodukcij-
skega materiala, papirne, kovinske in lesne
galanterije, predelava gob in zelenjave ter
sadja; storitve notranje in mednarodne špe-
dicije; prevoz blaga v notranjem in medna-
rodnem cestnem prometu; promet z nepre-
mičninami; turistična in gostinska dejav-
nost; priprava humusa, prstnih mešanic in
substratov; vzgajanje cvetja in drugega rast-
linja; zasaditve in urejevanje okolja.

Rg-92

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02476 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VPT, podjetje za vzdrževa-
nje, prevoz in trgovino, d.o.o., Raka, se-
dež: Dolga Raka 4, Raka, pod vložno št.
1/01534/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773261
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanoviteljica: Ribič Frančiška, Raka,

Dolga Raka 4, vstop 3. 12. 1990, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 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-
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 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
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Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 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.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, 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; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve takstistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-93

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02607 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KANA, marketing in finan-
ce, Sevnica, d.o.o., sedež: Kajuhova 9, Sev-
nica, pod vložno št. 1/02878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v k.d., spremembo firme, skrajšane
firme, družbenika in osnovnega kapitala ter
uskladitev v zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5722845
Firma: KANA DARJA JAZBEC, mar-

keting in finance, k.d., Sevnica
Skrajšana firma: KANA DARJA JAZ-

BEC, k.d., Sevnica
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapita: 149.904,20 SIT
Ustanoviteljici: Jazbec Darja, vstopila 4.

12. 1992, vložila 124.200 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Jazbec
Nada, vstopila 5. 11. 1994, vložila 25.704,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja, obe iz Sev-
nice, Kajuhova 9.

Rg-94

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02737 z dne 15. 12. 1995 pri

subjektu vpisa VIGRED, predelava lesa in
trgovina, Studenec, d.o.o., sedež: Stude-
nec 31, Studenec, pod vložno št. 1/02654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5884845
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jakše Boštjan, Studenec

458, vstop 4. 4. 1992, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-95

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02763 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INKOS, družba za inženi-
ring, konstrukcije in strojegradnjo, d.o.o.,
Krmelj, sedež: Krmelj 51, Krmelj, pod
vložno št. 1/01872/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo družbenikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5510244
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Bec Rudi, Krmelj 86, vlo-

žek 300.000 SIT, Štih Anton, Krmelj 84,
vložek 180.000 SIT, Jazbec Stanislav, Sev-
nica, Cesta na Dobravo 47, vložek 180.000
SIT, Knez Jože, Krmelj 30, vložek 180.000
SIT, in FIBMARKT, d.o.o., Hotinja vas,
Maribor-Tezno, po zastopniku Anton Brez-
nik, Maribor, Hotinja vas 126, vložek
660.000 SIT, vstopili 1. 12. 1994, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-96

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02739 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PRUS, računalništvo, elek-
tronika in trgovina, d.o.o., sedež: Dolenji
Boštanj 115, Boštanj, pod vložno št.
1/01480/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5443326
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Prus Ivan, Boštanj, Dolenji

Boštanj 115, vstop 25. 11. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-97

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02398 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MKT-RADEJ, trgovina, in-
štalacijske storitve in servis, d.o.o., Sev-
nica, sedež: Florjanska ulica 85, Sevnica,
pod vložno št. 1/01760/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo kapitala in
družbenikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5491975
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Radej Jože, Sevnica, Flor-

janska 85, vstop 2. 4. 1991, vložek
1,327.100 SIT, in Mavsar Milan, Senovo,
Titova 110, vstop 1.7. 1994, vložek 180.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-98

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02738 z dne 15. 12. 1995 pri

subjektu  vpisa  SKAT,  podjetje  za  go-
stinstvo in trgovino, d.o.o., sedež: Ulica
bratov Gerjevič 54, Dobova, pod vložno
št. 1/02855/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5734991
Sedež: Brežice, Rimska cesta 40, Čatež

ob Savi
Osnovni kapital: 2,998.000 SIT
Ustanovitelja: Maršik Maks, Brežice,

Rimska cesta 40, Čatež ob Savi, vstop
20. 11. 1991, vložek 1,469.020 SIT, in Žaj-
ber Margareta, Krško, Kremen 4f, vstop
9. 4. 1993, vložek 1,528.980 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-99

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 9402730 z dne 15. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa KIN, poslovne storitve, Sevni-
ca, d.o.o., sedež: Naselje heroja Maroka
17, Sevnica, pod vložno št. 1/02555/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5635918
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Krošelj Kamil in Krošelj

Milena, oba iz Sevnice, Naselje heroja Ma-
roka 2, vstopila 4. 4. 1992, vložila po
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

LJUBLJANA

Rg-15391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03298 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa PRES-TELEKOM-KOVI-ERA, proi-
zvodnja, servis in prodaja elektro izdel-
kov, kovinskih izdelkov, ekonomsko sveto-
vanje ..., d.o.o., Dolenjska c. 365, Škofljica,
sedež: Dolenjska c. 365, Škofljica, pod vlož-
no št. 1/05772/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev dejavnosti,
spremembo ustanoviteljev, deležev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5340675
Firma:  PRES-TELEKOM  GERMEK

IN GERMEK, d.n.o., proizvodnja, servis
in prodaja elektro izdelkov, Dolenjska ce-
sta 365, Škofljica

Skrajšana  firma:  PRES-TELEKOM
GERMEK IN GERMEK, d.n.o., Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofljica, Dolenjska cesta 365
Ustanovitelja: Babnik-Germek Jadranka,

vstopila 12. 3. 1990 in Germek Marko, vsto-
pil 20. 4. 1994, oba iz Škofljice, Dolenjska
cesta 365, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Germek Marko, imenovan 20. 4. 1994,
zastopa in predstavlja družbo doma in v
tujini neomejeno.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1995: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
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skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-15405

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08331 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
AVTO-LAK, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Polhov Gradec, sedež: Dole-
nja vas 35, Polhov Gradec, pod vložno št.
1/20514/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5699762
Firma: AVTO-LAK, storitveno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Polhov Gradec
Osnovni kapital: 1,509.003,25 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Cveto, Polhov Gra-

dec, Dolenja vas 35, vstop 16. 11. 1992,
vložek 1,509.003,25 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-15413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08368 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
VIDEO ART, film, video, avdio, produk-
cija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17201/00 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.: 5592275
Osnovni kapital: 2,022.000 SIT
Ustanovitelj: Gjura Bojan, Ljubljana,

Vojkova 16, vstop 30. 3. 1992, vložek
2,022.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
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; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5020 Vzdževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 50401 Trgovina na debe-
lo 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;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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-
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 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 proi-
zvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškim stoji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 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; 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; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi 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; 5244 Trgovi-
na 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 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
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drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 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
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; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 921 Film-
ska in videodejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-15423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08904 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa RESTAURO, d.o.o., Restaurators-
tvo, Novakova 3, Ljubljana, sedež: Nova-
kova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/20333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5688477
Osnovni kapital: 1,786.000 SIT
Ustanovitelja: Štaut Andrej, Ljubljana,

Avšečeva 18, in Štaut Peter, Ljubljana, No-
vakova 3, vstopila 18. 11. 1992, vložila po
893.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-15424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08929 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  KIMAVEC,  storitveno  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 12, se-
dež: Metoda Mikuža 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17759/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembno os-
novnega kapitala, ustanoviteljev in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5620759
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Baranašič Mitja, Anhovo,

Deskle, Srebrničeva 20, vstop 23. 3. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kosmač Marko, izstop 23. 5. 1994;
Baranašič Zlatica, Ljubljana, Ul. Metoda
Mikuža 12, vstop 23. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosmač Marko, razrešen 23. 5. 1994;
družbenica Baranašič Zlatica, imenovana
23. 5. 1994, zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev.

Rg-15429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10049 z dne 18. 5. 1995 pri subjektu
vpisa A – MARKETING, podjetje za eko-
nomske storitve, d.o.o., Kamnik, Grohar-
jeva 16, sedež: Groharjeva 16, Kamnik,
pod vložno št. 1/04048/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in skrajšano firmo s temile
podatki:

Matična št.: 5325358
Skrajšana  firma:  A – MARKETING,

d.o.o., Kamnik
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arh Marko, Kamnik, Gro-

harjeva 16, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11721 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa FIKISS, trgovsko-proizvodno pod-
jetje na veliko in malo, d.o.o., sedež: Pre-
šernova 80, Grosuplje, pod vložno št.
1/24616/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5808081
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kahrimanovič Fikret, Ljub-

ljana, Zaloška c. 2, vstop 10. 5. 1993, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-15446

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12314 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa UNIVOX, podjetje za RTV produk-
cijo, d.o.o., Kočevje, sedež: Bračičeva 20,
Kočevje, pod vložno št. 1/17421/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-

nje osnovnega kapitala, spremembo sedeža
in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5609470
Sedež: Kočevje, Rožna ulica 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Uroš, Kočevje,

Bračičeva 20, vstop 1. 4. 1992, vložek
630.000 SIT, Kosten Andrej, Stara cerkev,
Breg 12, vstop 1. 4. 1992, vložek 435.000
SIT, Vlašič Dušan, Stara cerkev, Breg 9/a,
vstop 1. 4. 1992, vložek 300.000 SIT, Šul-
man Jože, Kočevje, Trata III/II, vstop 27. 5.
1994, vložek 67.500 SIT, in Šulman Tadej,
Kočevje, Trata III/II, vstop 27. 5. 1994, vlo-
žek 67.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-15766

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11895 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  OPTIMAL,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljanska cesta 10, Grosuplje,
sedež: Ljubljanska c. 10, pod vložno št.
1/08404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala – us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5421055
Firma: OPTIMAL, trgovsko podjetje,

d.o.o., Pod gozdom V/33, Grosuplje
Sedež: Grosuplje, Pod gozdom V/33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Berčan Franci, Grosuplje,

Ljubljanska 10, vstop 23. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15773

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11781 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  JSM,  storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta V/27, sedež: Rožna
dolina, Cesta V/27, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5699908
Osnovni kapital: 1,674.999 SIT
Ustanovitelji: Šmid Stanislav in Goršič

Joža, oba iz Ljubljane, Polje, Cesta XII/2,
ter Goršič Maja, Ljubljana, Zaloška 83, vsto-
pili 18. 12. 1992, vložili po 558.333 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-15783

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11926 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MIT INŽENIRING, d.o.o., Ljublja-
na, Dvoržakova 12, sedež: Dvoržakova 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11309/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5457882
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Žitnik Milan, Ljubljana,

Dolenjska cesta 69, Mihelič Tomaž, Ljub-
ljana, Rimska 7/a, in Bevc Štefanija, Horjul,
Lesno brdo 22, vstopili 28. 12. 1990, vložili
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po 501.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-15809

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08924 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KREMAN, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Litijska c. 28, Ljubljana, sedež: Li-
tijska c. 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/17041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5605822
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Kregar Karmen, Ljub-

ljana, Litijska c. 28, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15816

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08467 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa OMF, podjetje za proizvodnjo elek-
tromehanskih izdelkov za avtomobilsko
in ostalo industrijo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brnčičeva 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427690
Firma: OMF, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mehle Ferdinand, vložil

1,109.370 SIT, in Mehle Marija, vložila
390.630 SIT, oba iz Ljubljane, Omersova
77, vstopila 15. 6. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost družbe se dopolni z nasled-
njim: izdelava proizvodov iz kovin in pla-
stičnih mas; proizvodnja kmetijskih strojev
in naprav; proizvodnja (lastna in koopera-
cijska) cvetja, rastlinskih sadik, okrasnih sa-
dik in njihovega semena ter vrtnarskega
orodja; inženiring na področju vrtnarstva in
urejanja vrtov ter aranžiranje; vzdrževanje
in urejanje zelenic in vrtov; dodelave (reza-
nje – pakiranje – montaža); trgovina na de-
belo in drobno z motornimi vozili, njihovi-
mi deli in priborom; avtopralnica, posojanje
vozil; prevoz blaga in oseb v cestnem pro-
metu doma in v tujini; zastopanje tujih firm
in konsignacija; komercialni posli v funkci-
ji prometa blaga in storitev; organiziranje in
izvajanje konsignacijske prodaje; ponudba
in prodaja blaga na stojnicah, sejmih in pri-
reditvah ter domovih; trgovina na debelo in
drobno s kmetijskimi stroji in orodji, gnoji-
li, semeni, sadnicami, sadikami, okrasnimi
rastlinami, rastlinskimi proizvodi, zemljo za
rastline, sredstvi za zaščito rastlin; ekonom-
sko in finančno svetovanje; gostinske in tu-
ristične storitve; fotokopiranje; uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih izdelkov vseh
trgovskih strok.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
vseh vrst elektromehanskih izdelkov; proi-
zvodnja vseh vrst električnih izdelkov za
avtomobilsko in ostalo industrijo; opravlja-
nje servisov električnih in elektromehanskih
naprav pri avtomobilih; prodaja na drobno

in debelo elektromehanskih, strojnih in me-
talnih izdelkov za potrebe avtomobilske in
ostale industrije; opravljanje komercialnih
funkcij v prometu blaga in storitev s tehnič-
nim blagom (posredništvo, komisija in agen-
cija); izdelava proizvodov iz kovin in pla-
stičnih mas; proizvodnja kmetijskih strojev
in naprav; proizvodnja (lastna in koopera-
cijska) cvetja, rastlinskih sadik, okrasnih sa-
dik in njihovega semena ter vrtnarskega
orodja; inženiring na področju vrtnarstva in
urejanje vrtov ter aranžiranje; vzdrževanje
in urejanje zelenic in vrtov; dodelave (reza-
nje – pakiranje – montaža); trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh vrst trgovskih strok; trgovi-
na na debelo in drobno z motornimi vozili,
njihovimi deli in priborom; avtopralnica, po-
sojanje vozil; prevoz blaga in oseb v cest-
nem prometu doma in v tujini; zastopanje
tujih firm in konsignacija; komercialni posli
v funkciji prometa blaga in storitev; organi-
ziranje in izvajanje konsignacijske prodaje;
ponudba in prodaja blaga na stojnicah, sej-
mih in prireditvah ter domovih; trgovina na
debelo in drobno s kmetijskimi stroji in
orodji, gnojili, semeni, sadnicami, sadika-
mi, okrasnimi rastlinami, rastlinskimi proi-
zvodi, zemljo za rastline, sredstvi za zaščito
rastlin; ekonomsko in finančno svetovanje;
gostinske in turistične storitve; fotokopira-
nje; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov vseh trgovskih strok.

Rg-15828

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06221 z dne 20. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ALO, d.o.o., podjetje za prevoze,
posredovanje, uvoz in izvoz, Zaboršt pri
Dolu, sedež: Zaboršt pri Dolu 23, Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/20521/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala – uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697514
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lončar Andrej, Dol pri

Ljubljani, Zaboršt pri Dolu, vstop 18. 11.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: prevozi blaga in
oseb v domačem in tujem cestnem prometu;
posredovanje na področju prometa blaga in
storitev domačim in tujim pravnim in fizič-
nim osebam; zastopanje na področju pro-
meta blaga in storitev domačim in tujim
pravnim in fizičnim osebam; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; organizacija in izvajanje pre-
vozov oseb na področju turizma; izvajanje
zaključnih del na področju gradbeništva;
prevozi za lastne potrebe.

Naslednje dejavnosti se brišejo (iz regi-
strskega lista št. 4): izvoz in uvoz na po-
dročju registrirane dejavnosti, trgovine na
debelo in drobno, izvajanje zaključnih del
na področju gradbeništva.

Rg-15831

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04218 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa

FACTA, d.o.o., podjetje za ekonomsko-
oganizacijske storitve in zastopanje, C.
Ceneta Štuparja 28/a, Ljubljana, sedež:
C. Ceneta Štuparja 28/a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5539102
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Terglav Breda in Terglav

Jurij, oba iz Ljubljane, Cesta Ceneta Štu-
parja 28/a, vstopila 19. 12. 1989, vložila po
752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-15850

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03212 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  BENEGO,  storitve  in  trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Cesta II. grupe odr.
64/a, sedež: Cesta II. grupe odredov 64/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23855/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme, zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Firma: MANČU & Co., storitve in tr-
govina, d.n.o., Ljubljana, Cesta II. grupe
odr. 64/a

Skrajšana firma: MANČU & Co, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Manču Natalija, Manču
Beno in Manču Egon, vsi iz Ljubljane, Ce-
sta II. grupe odr. 64/a, vstopili 24. 5. 1993,
vložili po 47.035 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Manču Natalija, razrešena 12. 4. 1994
kot direktorica in imenovana za družbenico,
ki zastopa družbo brez omejitev; Manču Be-
no, razrešen 12. 4. 1994 kot zastopnik in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenik Manču Egon, ime-
novan 12. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-15936

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09455 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ELSYST, d.o.o., računalniški inže-
niring in zastopstva, Trzin, Prešernova
27,  sedež:  Prešernova  27,  Mengeš,  pod
vložno št. 1/19206/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5637368
Osnovni kapital: 1,877.500 SIT
Ustanovitelj: Mohorič Janez, Mengeš,

Prešernova 27, vstop 12. 5. 1992, vložek
1,877.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
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drugih specializiranih prodajalnah; 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; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-16977

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00889 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa INDUPLATI TEKSTIL, industrija
platnenih izdelkov, d.o.o., Domžale, se-
dež: Kamniška c. 24, Zg. Jarše, Domžale,
pod vložno št. 1/25365/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5838878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ivkovič Goran, dipl. iur., razrešen
15. 1. 1995; direktor Pezdir Janez, Ljublja-
na, Škrabčeva 14, imenovan 16. 1. 1995,
zastopa družbo z naslednjima omejitvama:
a) pogodbe in druge pravne posle sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; b) o
sprejemu v delovno razmerje in o drugih
vprašanjih s področja delovnih razmerij
odloča v skladu s sprejetimi plani.

Rg-16979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01033 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
UNITAS, tovarna armatur, p.o., Ljublja-
na, sedež: Celovška 224, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00218/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo oseb, pooblaš-
čenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5041821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bajec Izidor, Domžale, Nikola Tesla
5/a, imenovan 1. 3. 1995, zastopa tovarno
brez omejitev; direktor Kajan Omer, razre-
šen 1. 2. 1995.

Rg-17348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02008 z dne 23. 5. 1995 pod vložno št.
1/026321/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5898650
Firma:  ŠOLA  ZA  RISANJE  IN SLI-

KANJE

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Zarnikova 3
Osnovni kapital: 81.000 SIT
Ustanovitelji: Jernejec Mladen, Ljublja-

na, Trubarjeva 19, Slavec Darko, Ljubljana,
Jamova 48 in ART AGENCIJA, d.o.o., Ljub-
ljana, Ulica talcev 6, vstopili 11. 9. 1994,
vložili po 27.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hribar Lado, Ljubljana, Dvoržakva
11, imenovan 11. 9. 1994, zastopa zavod
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5551 Sto-
ritve menz; 8042 Drugo izobraževanje;
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.

Rg-17367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06692 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpisa
SEMCO, d.o.o., Export-Import, Ljublja-
na,  Sojerjeva  13,  sedež:  Sojerjeva  13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5386055
Firma: SEMCO, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, zastopstvo in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,529.000 SIT
Ustanovitelja: Semibratov Jasna, vstopi-

la 9. 11. 1993; Semibratov Vladimir, vstopil
12. 5. 1994, vložil 2,500.000 SIT, oba iz
Ljubljane, Sojerjeva 13, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Semibratov Vladimir, imenovan
12. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tistkovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 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.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 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.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opeme, d.n.; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 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; 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; 5119 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 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;
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5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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;
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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 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; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7411 Pravno
svetovanje; 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; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi

in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-17373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06734 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ITS SOPOR, podjetje za informati-
ko, trženje in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Knezov štradon 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20693/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5695236
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Perme Aleš, Ljubljana,

Knezov štradon 12, vstop 18. 12. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17374

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/0737 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu vpisa
SOPOR, d.o.o., trgovina, uvoz-izvoz, in-
ženiring, Ljubljana, Knezov štradon 12,
sedež: Knezov štradon 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04423/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5320992
Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanovitelji: Perme Aleš in Perme An-

ton, izstopila 5. 5. 1994; Perme Anton, ml.,
Ljubljana, Knezov štradon 12, vstopil 10. 1.
1990, vložil 1,611.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06780 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  LINE-S,  d.o.o.,  podjetje  za  proi-
zvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, storitve, zunanjo trgovino,
marketing, zastopanje tujih ..., sedež:
Ljubljanska c. 19, Domžale, pod vložno št.
1/10266/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5474507
Osnovni kapital: 1,574.619 SIT
Ustanovitelj: Steiner Karol, Domžale,

Ljubljanska c. 19, vstop 7. 9. 1993, vložek
1,574.619 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17388

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06820 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa S.K.L. Co., proizvodnja, trgovina,
storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Smrtnikova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah – spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5553202
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kelbič Dušan, Ljubljana,

Kunaverjeva ulica 1, vstop 8. 1. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10785 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KARDIOLOG, podjetje za prepre-
čevanje bolezni srca in ožilja, d.o.o., se-
dež. Majke Jugovičev 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14221/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5544742
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Žemva Aleš, Ljubljana,

Brilejeva 19, vstop 10. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi še na: založ-
niško izdajateljsko dejavnost s področja de-
javnosti družbe; zdravljenje bolezni srca in
ožilja; zdravljenje motenj govora.

Dejavnost družbe je odslej: svetovanje
pri načrtovanje in preprečevanju bolezni sr-
ca in ožilja; razstavno prodajna galerija na-
ravnih sredstev (zelišč) za preprečevanje bo-
lezni srca in ožilja; organiziranje in izvaja-
nje izobraževanja uporabnikov na področ-
jih delovanja družbe; raziskovalno razvojna
dejavnost s področja preprečevanja bolezni
srca in ožilja z naravnimi sredstvi; svetova-
nje na področju preprečevanja in odpravlja-
nja celulitisa; svetovanje na področju mo-
tenj govora, ki so posledica bolezni srca in
obtočil; založniško izdajateljska dejavnost s
področja dejavnosti družbe; zdravljenje bo-
lezni srca in ožilja; zdravljenje motenj go-
vora; uvoz raznih medicinskih aparatov za
osebno rabo; posredovanje in zastopanje v
zunanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev iz dejavnosti podjetja; uvoz opreme in
potrebščin iz dejavnosti podjetja.

Rg-17426

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10854 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa KISSCO, proizvodnja, trgovina, sto-
rive, d.o.o., Trbovlje, Vodenska c. 24, se-
dež: Vodenska c. 24, Trbovlje, pod vložno
št. 1/21907/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter povečanje osnovnega kapi-
tala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5737656
Osnovni kapital: 1,858.865 SIT
Ustanovitelja: Husanovič Kasim, vložil

1,803.865 SIT, in Husanovič Irena, vložila
55.000 SIT, oba iz Zagorja ob Savi, Cesta
zmage 18, vstopila 18. 1. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-17448

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14729 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
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vpisa TAPE ART, film, video, avdio, pro-
dukcija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova
16, Ljubljana, pod vložno št. 1/25126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in zastopnika ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5825300
Ustanovitelji: Gjura Bojan, Ljubljana,

Vojkova 16, vstop 14. 1. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gjura Janez ml., izstop 23. 9. 1994; Gjura
Janez, Ljubljana, Vojkova 16, vstop 23. 9.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Gju-
ra Bojan, ki od 23. 9. 1994 zastopa družbo
brez omejitev kot direktor; zastopnik Gjura
Janez ml., razrešen 23. 9. 1994; zastopnik
Gjura Janez, imenovan 23. 9. 1994, kot ko-
mercialno tehnični direktor, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 2211 Iz-
dajanje 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 proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Proi-
zvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upavljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje.

Rg-17456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16195 z dne 23. 3. 1995 pod vložno št.
1/26135/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5879191
Firma:  LM  ERICSSON  INTERNA-

TIONAL AB, predstavništvo Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dvoržakova 6
Ustanovitelj: LM ERICSSON INTER-

NATIONAL AB, Stockholm, Švedska, 01
Stockholms laen, vstop 7. 11. 1994, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Velkavrh Jernej, Ljubljana, Bolgar-
ska 8, imenovan 7. 11. 1994, zastopa po-
družnico brez omejitev kot vodja predstav-
ništva.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 6420 Telekomunikaci-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-17457

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/16549 z dne 31. 3. 1995 pod vložno št.
1/26188/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5879396
Firma: KONČINA & PRIMUS, zastop-

ništvo, posredništvo in organizacija dela,
k.d., Ljubljana, Rojčeva ul. 15

Skrajšana  firma:  KONČINA  &  PRI-
MUS, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Rojčeva ul. 15
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelji: Končnina Irena, Ljublja-

na, Rojčeva ul. 15, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem, in Boltar Iztok,
Ljubljana, Brodarjev trg 15, vložil 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja – vstopila
14. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Končina Irena, imenovana 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-17622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09860 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LOGO, podjetje za proizvodnjo, in-
ženiring, zastopanje, posredovanje in tr-
govino, Podgorica 20, Šmarje Sap, d.o.o.,
sedež:  Podgorica  20,  Šmarje  Sap,  pod
vložno št. 1/06765/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5363721
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelja: Kikelj Jože, Šmarje Sap,

Podgorica 20, vstop 27. 3. 1990, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vugrinec Boško, izstop 23. 5. 1994.

Rg-17635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/09912 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  BNG,  podjetje  za  projektiranje,
gradnjo in inženiring, d.o.o., Domžale,
Ljubljanska 80, sedež: Ljubljanska 80,
Domžale, pod vložno št. 1/10442/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5456479
Osnovni kapital: 2,149.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhovec Jože, Domžale,

Mačkovci 52, vstop 3. 12. 1990, vložek
2,149.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17648

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10139 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
S & P, servis in prodaja elektronskih in
energetskih naprav, d.o.o., sedež: Godič
4, Stahovica, pod vložno št. 1/1478/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5559693
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelj: Uranič Uroš, Stahovica,

Godič 4, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,534.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10153 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa OFF, d.o.o., elektroinštalacije, inže-
niring in vzdrževanje grafične opreme,
sedež: Kamnik pod Krimom 119, Preser-
je, pod vložno št. 1/04456/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah – spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5345359
Osnovni kapital: 1,500.402 SIT
Ustanovitelja: Fatur Zoran, Ljubljana,

Ul. Martina Krpana 20, vložil 592.317 SIT,
in Ogrič Anton, Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 119, vložil 908.085 SIT – vstopila
11. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17653

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10212 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
AVTO ROŽNIK, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Horjul, pod vložno št.
1/22358/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5741386
Osnovni kapital: 1,810.876 SIT
Ustanovitelj: Rožnik Ivan, Horjul, Hor-

jul št. 119, vstop 30. 3. 1993, vložek
1,810.876 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17658

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11764 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PRIZ, podjetje za projektiranje,
proizvodnjo in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Bratov Učakar 36, Ljubljana, pod
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vložno št. 1/10748/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5504171
Osnovni kapital: 1,551.200 SIT
Ustanovitelj: Adamović Milenko, Ljub-

ljana, Bratov Učakar 36, vstop 12. 1. 1991,
vložek 1,551.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: vse
storitvene dejavnosti v gostinstvu; turistič-
no posredovanje; prevozne storitve blaga v
cestnem prometu.

Dejavnost je odslej: svetovanje na po-
dročju: strojništva; drugo projektiranje; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; izdelava izdelkov iz stekla, lesa, papir-
ja, kartona, plastike, gume, keramike, beto-
na, vseh vrst izolacijskih materialov, vseh
vrst kovin in plemenitih kovin, vseh vrst
nekovin; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; opravljanje prevozov za lastne po-
trebe v cestnem prometu; uvoz in izvoz ži-
vilskih in neživilskih proizvodov; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; zastops-
tvo tujih firm in konsignacijska prodaja;
uvoz in izvoz surovin, reprodukcijskega ma-
teriala in opreme; vse storitvene dejavnosti
v gostinstvu; turistično posredovanje; pre-
vozne storitve blaga v cestnem prometu.

Rg-17673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11965 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SOLDAT, podjetje za mednarodno
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Einspilerjeva ul. 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5671043
Osnovni kapital: 2,003.000 SIT
Ustanovitelj: Soldat Gavro, Ljubljana,

Clevelandska ul. 27, vstop 1. 10. 1992, vlo-
žek 2,003.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17679

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12746 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  NEICO,  proizvodno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Dol pri Ljubljani, Seno-
žeti 46, sedež: Senožeti 46, Dol pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/13526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah – spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5524814
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kvas Jernej, Dol pri Ljub-

ljani, Senožeti 46, vstop 13. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17685

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15371 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu

vpisa ARSMEDIA, intermedialni inženi-
ring za kulturo, d.o.o., Ljubljana, Archi-
netova 1, sedež: Archinetova 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04415/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo ustanovite-
ljev in pooblaščencev ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5333938
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelji: Likar Igor, Ljubljana, Ar-

chinetova 1, vstopil 29. 12. 1989, vložil
451.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Likar Borut, Skledar Milan in Turk Vojan,
izstopili 28. 5. 1994; Zajc Franci, Ljubljana,
Kvedrova cesta 16, vložil 827.200 SIT, in
Ikovic Danica, Ljubljana, Vojkova cesta 87,
vložila 225.600 SIT – vstopila 28. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Zajc Franci, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Ikovic Danica, ki ima za zasto-
panje generalno pooblastilo, imenovana
20. 6. 1994; direktor Likar Igor, razrešen
20. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 7440 Ekonomska
propaganda; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-17687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15895 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ITS SOPOR, podjetje za informatiko, tr-
ženje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Knezov štradon 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20693/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695236
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 24
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 1730

Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1752 Proi-
zvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Proi-
zvodnja usnjenih izdelkov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-

nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z motorni-
mi 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 de-
li 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; 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; 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 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
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 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; 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
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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; 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; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-17699

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02571 z dne 13. 6. 1995 pod vložno št.
1/26417/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898340
Firma: MARKIČ & Co., Avto kozmeti-

ka, trgovina in storitve, d.n.o., Ulica Slav-
ka Pengova 3, Prelog

Skrajšana  firma:  MARKIČ  &  Co.,
d.n.o., Prelog

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelog, Slavka Pengova 3
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Blaž in Markič

Mirko, oba iz Preloga, Ulica Slavka Pengo-
va 3, vstopila 15. 5. 1995, vložila po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Markič Blaž in družbenik Markič Mir-
ko, imenovana 15. 5. 1995, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-17705

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02708 z dne 7. 6. 1995 pod vložno št.
1/26387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903475
Firma: DERMADENT, podjetje za me-

dicinske in poslovne dejavnosti. d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: DERMADENT, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratov Babnik 10
Osnovni kapital: 2,979.928,60 SIT
Ustanovitelja: Popović Drago in Rajako-

vić Popović Ranka, oba iz Ljubljane, Bo-
hinjčeva 10/a, vstopila 15. 5. 1995, vložila
po 1,489.964,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, poobaščene za zastopanje: direk-
tor Popović Bojan, Ljubljana, Bohinjčeva
10/a, ki zastopa družbo brez omejitev, ter
zastopnika Popović Drago in Rajakovič Po-
pović Ranka, ki zastopata družbo brez ome-
jitev kot namestnika direktorja – vsi imeno-
vani 15. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
851 Zdravstvo; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-

na ambulantna dejavnost; 8513 Zobozdravs-
tvena dejavnost; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n..

Rg-17865

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08655 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LINKOT, podjetje za opravljanje
jezikovnega izpopolnjevanja, poslovne
korespondence, notranje in zunanje trgo-
vine, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vrhovčeva
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/018212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394074
Firma: LINKOT, podjetje za opravlja-

nje jezikovnega izpopolnjevanja in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Pelc Jasmina, Domžale,

Prečna 20, in Pelc Borut, Ljubljana, Vrhov-
čeva 4, vstopila 22. 3. 1990, vložila po
766.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: storitve izpopolnjevanja na
področju tujih jezikov; prevajanje strokov-
nih del in vodenje poslovne korespondence;
trgovanje (trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na do-
mačem trgu in s tujino in trgovinske stori-
tve); priprava kalkulacij ter pogodbenega
substrata; pogajanja ter druga predpogod-
bena dejanja; realizacija poslov ter ustrezno
angažiranje bančnih, transportnih, zavaro-
valnih... organizacij ter kontrola izvedbe in
izvedbe ekonomičnosti poslov...; špedicija;
skladiščenje; gostinske in turistične stori-
tve; storitve raziskovanja ter dajanja in upo-
rabe informacij in znanja v gospodarstvu in
znanosti.

Rg-17867

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/09815 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ATED, podjetje za marketing in tr-
ženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tugomer-
jeva 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/08495/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449588
Osnovni kapital: 8,829.264 SIT
Ustanovitelj: Pristavec Aleš, Ljubljana,

Kajuhova 26, vstop 17. 8. 1990, vložek
8,829.264 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 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
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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; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
652 Drugo finančno posredništvo; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi 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; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-17884

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11696 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
HENELIT-LACKFABRIK INTERNA-
TIONAL, podjetje za mednarodno trgo-
vino in promet z barvami, laki in lepili,
d.o.o., Zaloška 147, Ljubljana, sedež: Za-
loška 147, Ljubljana, pod vložno št.
1/10849/00 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.: 5450110
Firma: HENELIT, LACKFABRIK IN-

TERNATIONAL, podjetje za mednarod-
no trgovino in promet z barvami, laki in
lepili, d.o.o.

Skrajšana  firma:  HENELIT  INTER-
NATIONAL, d.o.o.

Osnovni kapital: 17,417.000 SIT
Ustanovitelj: HENELIT, LACKFABRIK

GRUNINGER, Allee 42, A-9500 Villach,
Gesellschaft m.b.h Seebacher, vstop 5. 11.
1990, vložek 17,417.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Javor-
nik Jože, razrešen 26. 5. 1994, kot v.d. di-
rektorja in imenovan za prokurista; direktor
Norbert Loitzl, Celovec, Obirstrasse 7, ime-
novan 26. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev kot poslovodja.

Rg-17910

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/16820 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa IR IMAGE, d.o.o., podjetje za in-
formacijski inženiring,  sedež:  Podgorje
61/b, Kamnik, pod vložno št. 1/15068/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613841
Firma: IR IMAGE, podjetje za trgovi-

no, inženiring in storitve, d.o.o., Kamnik
Osnovni kapital: 1,566.458 SIT
Ustanovitelja: Viriant Rado, Kamnik,

Podgorje 61/b, vstop 25. 1. 1992, vložek
1,566.458 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Viriant Igor, izstop 22. 12. 1994.

Oseba, poooblaščena za zastopanje: di-
rektor Viriant Igor, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Viriant Rado, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4531 Električne inšta-
lacije; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5244 Trgovi-
na 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; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinj-
stva z zaposlenim osebjem.

Rg-17925

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02268 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
HOUSE OF AFRICA COMMERCE IM-
PORT-EXPORT, d.o.o., sedež: Trubarje-
va cesta 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/16699/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5593093
Firma:  HOUSE  OF  AFRICA  COM-

MERCE IMPORT-EXPORT, d.o.o., Lju-
bljana, Trubarjeva 5

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Judnič Agata, Črnomelj, Ulica na
pristavah 9, imenovana 26. 4. 1995.

Rg-17937

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08461 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa INTERACTA, podjetje za marke-
ting in inženiring poslovno organizacij-
skih sistemov in razvoj gospodarstva,
d.o.o., Ljubljana, Pot na Rakovo Jelšo
169, sedež: Pot na Rakovo Jelšo 169, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5631157
Firma: INTERACTA, poslovno-infor-

macijski inženiring in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: INTERACTA, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,677.832,20 SIT
Ustanovitelji: Rupnik Marko in Hočevar

Rupnik Franja, oba iz Ljubljane, Pot na Ra-
kovo Jelšo 169, vstopila 8. 4. 1992, ter Rup-
nik Viljem, Krk, Kornič 7, vstopil 7. 7. 1994,
vložili po 559.277,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Rupnik Viljem, imenovan 7. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1995: 511 Po-
sredništvo; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
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Rg-17940

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18504 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
TRIVIO, podjetje za trgovino in inženi-
ring, d.o.o., Brezovica, Log, Molska 10,
sedež: Molska 10, Brezovica Log, pod
vložno št. 1/18861/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5679354
Firma:  DIPEX,  podjetje  za  storitve,

gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: DIPEX, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Ulica aktivistov 13/a
Osnovni kapital: 1,508.840 SIT
Ustanovitelji: Šarabon Bojan in Šarabon

Alojzija, izstopila 27. 12. 1994; Presetnik
Dušan, Ljubljana, Ulica aktivistov 13/a,
vstopil 27. 12. 1994, vložil 1,508.840 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šarabon Bojan in njegova namestni-
ca Šarabon Alojzija, razrešena 27. 12. 1994;
direktor Presetnik Dušan, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 454 Zaključna dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 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; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7450 Dejavnost, agencij

za zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 747 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-17942

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04889 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ASIST, podjetje za elektroniko, ra-
čunalništvo, zunanjo trgovino in zastopa-
nje, d.o.o., Cesta 1. maja 76, Hrastnik,
sedež: Cesta 1. maja 76, Hrastnik, pod
vložno št. 1/19270/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5654033
Firma: ASIST MATEK & CO, podjet-

je za elektroniko, računalništvo, zunanjo
trgovino in zastopanje, d.n.o., Cesta 1.
maja 76, Hrastnik

Skrajšana firma: ASIST MATEK & CO,
d.n.o., Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Matek Jože, Hrastnik, Log
26, vložil 50.050 SIT, in Kačič Srečko,
Hrastnik, Novi log 19/a, vložil 49.950 SIT –
vstopila 10. 7. 1992, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem; Laznik Aleš,
izstopil 12. 11. 1993.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Laznik Alešu, ki je bil razrešen
12. 11. 1993.

MURSKA SOBOTA

Rg-246

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00007 z dne 18. 1. 1996
pri subjektu vpisa INGLAR – Podjetje za
kovinsko predelavo in svetovanje, Raden-
ci, d.o.o., sedež: Finžgarjeva 37, Radenci,
pod vložno št. 1/00561/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, poslovnih deležev in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5400252
Skrajšana firma: INGLAR, d.o.o.
Ustanovitelji: Lazar Štefan, Radenci,

Finžgarjeva 37, vstopil 2. 4. 1990, vložil
3,089.710 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lazar Vito in Lazar Mira, izstopila 8. 1.
1996.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4531 Električne
inštalacije; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

NOVA GORICA

Rg-10874

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01853 z dne 17. 2. 1995 pod
št. vložka 1/03458/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarsko
interesnega združenja, s temile podatki:

Matična št. 5877750
Firma: SL.I.TRA, Gospodarsko intere-

sno združenje za poslovne storitve v med-
narodnem cestnem tovornem prevozu

Skrajšana firma: GIZ SL.I.TRA
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Šempeter pri Gorici, Goriške

fronte 85
Ustanovitelji: Batič Company, Medna-

rodni transport in storitve, d.o.o., Nova Go-
rica, Ul. 25. maja 79; Escargo, prevoz in
storitve, Batuje, d.o.o., Črniče, Batuje 28f;
Horizont-Trans, transport-trgovina, turizem,
d.o.o., Ravnica, Grgar, Ravnica 72; Opes,
transport in špedicija, Nova Gorica, d.o.o.,
Vipavska cesta 2; Pahor, d.o.o., transport in
trgovina, Nova Gorica, Cesta 25. junija št.
25; Pintaršped, transport in špedicija, Nova
Gorica, d.o.o., Nova Gorica, Tominčeva 11;
Vodopivec transport in trgovina, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 85; vsi
vstopili 17. 11. 1994, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Kozič Branko, imenovan 17. 11.
1994, Nova Gorica, Ul. 25. maja 79, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen za najema-
nje kreditov, za kar je potreben sklep
skupščine; član uprave Vodopivec Mirko,
imenovan 17. 11. 1994, Šempeter pri Gori-
ci, Goriške fronte 85, zastopa družbo brez
omejitev, razen za najemanje kreditov, za
kar je potreben sklep skupščine; član upra-
ve Fakuč Dušan, imenovan 17. 11. 1994,
Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 6c, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen za najema-
nje kreditov, za kar je potreben sklep
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1995: 911
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in stro-
kovnih združenj; 9111 Dejavnost poslovnih
in delodajalskih združenj.

Rg-11843

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01725 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BOTRAGO, diskont sadje
zelenjava, d.o.o., Nova Gorica, Bevkova
46, Nova Gorica, pod št. vložka 1/00719/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in sede-
ža ter dejavnosti, s temile podatki:
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Matična št. 5332656
Firma: BOTRAGO, Diskont sadje, ze-

lenjava, d.o.o., Plave
Skrajšana  firma:  BOTRAGO,  d.o.o.,

Plave
Sedež: Anhovo, Ivana Gradnika b.š.,

Plave
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Georgijeva Bojka in Geor-

gijev Trajan, oba Nova Gorica, Gradnikove
br. 51, vstopila 19. 3. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi za: gostinske stori-
tve prehrane in pijače, kmečki turizem; turi-
stično agencijske storitve, kmečki turizem;
trgovina na debelo v tranzitu in na drobno z
neživilskimi izdelki; trgovina na debelo z
živilskimi in neživilskimi izdelki; zastopa-
nje, posredovanje, konsignacijski in komi-
sijski posli v prometu blaga in storitev; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev.

Rg-11811

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01928 z dne 1. 3. 1995 pod
št. vložka 1/03461/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št. 5881005
Firma:   KANGRU,   KANTE-GRUN-

TAR & Co., Servisne storitve in trgovina,
d.n.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: KANGRU, KANTE-
GRUNTAR & Co., d.n.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova Gorica, Pod grčno 16
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kante Cvetko, Nova Go-

rica, Gregorčičeva 12 B, vstop 2. 12. 1994,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Gruntar Valter, Nova
Gorica, Pod Grčno 16, vstop 2. 12. 1994,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-11847

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00946 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SAROK, Storitve in trgovi-
na, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Cesta Go-
riške fronte 63, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/00932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5377587
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelja: Stepančič Aleksander,

Volčja Draga, Bukovica 71, vstop 2. 11.

1993, vložek 796.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cotič Robert, Šempeter pri Go-
rici, Na hribu 13/b, vstop 2. 11. 1993, vlo-
žek 796.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost se razširi na: gostinske stori-
tve nastanitve, gostinske storitve prehrane,
gostinske storitve kavarne, bara, slaščičar-
ne, točilnice.

Rg-12766

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00561 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BIM, Beton izdelki, Miren,
d.o.o., Miren 214, Miren, pod vložno št.
1/00510/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, s temi-
le podatki:

Matična št. 5312710
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1995: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje

Rg-17239

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00181 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SALONIT ANHOVO – CE-
MENT, d.o.o., Anhovo, Anhovo, pod vlož-
no št. 1/01737/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, s temi-
le podatki:

Matična št. 5513758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Terčič Žarko, razrešen 11. 3. 1995; v.
d. direktorja družbe zastopa in predstavlja
družbo nasproti tretjim osebam brez omeji-
tev. Za pravne posle: 1. katerih vrednost
presega 10.000 DEM v tolarski protivred-
nostina dan sklenitve posla; 2. ne glede na
vrednost posla, kadar daje ustanovitelj za
izvedbo ali kreditiranje posla garancije ali
take posle kreditira, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ter drugih pomembnejših osnovnih
sredstev, katerih vrednost presega 10.000

DEM v tolarski protivrednosti na dan skle-
nitve posla; 3. dajanje ali prevzemanje ga-
rancij ter dajanje in najemanje posojil, ki
presegajo zneske iz 1. točke; 4. nakup, pro-
dajo ali drugačno odtujitev deležev, je po-
trebno predhodno soglasje poslovodnega or-
gana ustanovitelja; direktor Mavrič Pavel,
imenovan 11. 3. 1995, Anhovo, Gregorčiče-
va 36, direktor družbe zastopa in predstav-
lja družbo nasproti tretjim osebam brez ome-
jitev. Za pravne posle: 1. katerih vrednost
presega 10.000 DEM v tolarski protivred-
nosti na dan sklenitve posla; 2. ne glede na
vrednost posla, kadar daje ustanovitelj za
izvedbo ali kreditiranje posla garancije ali
take posle kreditira, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ter drugih pomembnejših osnovnih
sredstev, katerih vrednost presega 10.000
DEM v tolarski protivrednosti na dan skle-
nitve posla; 3. dajanje ali prevzemanje ga-
rancij ter dajanje in najemanje posojil, ki
presegajo zneske iz 1. točke; 4. nakup, pro-
dajo ali drugačno odtujitev deležev, je po-
trebno predhodno soglasje poslovodnega or-
gana ustanovitelja.

Rg-17298

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00391 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa T.I.P. ENGINEERING, Tr-
govina, inženiring, proizvodnja, d.o.o.,
Čepovan, Čepovan 76, Čepovan, pod vlož-
no št. 1/02364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah ter vstop
družbenikov, s temile podatki:

Matična št. 5617936
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petrovčič Anton, vstop 21.

10. 1991 in Petrovčič Ljubica, vstop 21. 4.
1994, oba Čepovan, Čepovan 76, vložila po
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Vogrič Ivan, Slap ob Idrijci, Šentviška gora
18, vstop 21. 4. 1994, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mrak Lilijana,
Čepovan, Čepovan 145, vstop 21. 4. 1994,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20306

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00318 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa WP LIVARNA, d.o.o., IX.
Korpus  116,  Solkan,  pod  vložno  št.
1/03401/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, s temile po-
datki:

Matična št. 5856078
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Roner Boris, razrešen 10. 5. 1995,
Miren, Miren 168A, zastopa s soglasjem
skupščine za: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin ali drugih sred-
stev; izvajanje investicij in najemanje ali
dajanje posojil, ki presegajo 30% osnovne-
ga kapitala; določanje splošnih pogojev po-
slovanja; sklepanje zakupnih pogodb; skle-
panje kooperacijskih pogodb za več kot eno
leto; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na druge; podeljevanje prokure in neomeje-
nih pooblastil; imenovanje vodilnih delav-
cev; spreminjanje notranje organizacije
družbe; imenovanje in razreševanje revizor-
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jev poslovanja; direktor Mihelj Oskar, ime-
novan 10. 5. 1995, Šempas, Šempas 193/A,
zastopa s soglasjem skupščine za: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev; izvajanje investicij
in najemanje ali dajanje posojil, ki presega-
jo 30% osnovnega kapitala; določanje splo-
šnih pogojev poslovanja; sklepanje zakup-
nih pogodb; sklepanje kooperacijskih po-
godb za več kot eno leto; prenos kakršnih-
koli družbenih pravic na druge; podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil; imenova-
nje vodilnih delavcev; spreminjanje notra-
nje organizacije družbe; imenovanje in raz-
reševanje revizorjev poslovanja.

Rg-20311

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00178 z dne 26. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  SKOK,  Trgovina,  go-
stinstvo, proizvodnja, Lokve, d.o.o., Lok-
ve 49, Lokve, pod vložno št. 1/03011/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo imena, spre-
membo sedeža, izstop in vstop družbeni-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5748127
Firma: REN.KO, Gradbeništvo, obrt in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: REN.KO, d.o.o.
Sedež: Renče, Žigoni 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skok Branko in Skok Dar-

ja, oba izstopila 20. 12. 1994; Pahor Miran,
Renče, Žigoni 8, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skok Branko, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Pahor Miran, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-21161

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00166 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa IMP STING, Podjetje za
napeljavo in popravilo gradbenih instala-
cij, d.o.o., Gradnikove brigade 51, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01940/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5545374
Dejavnost podjetja se dopolni z: izdela-

va, montaža in sanacija tlačnih posod; izde-
lava in montaža (ter popravilo) plinovodnih
naprav pod pritiskom; izdelava in montaža
cevovodov pod pritiskom za pretok medi-
jev: vroča voda, para, zrak, plin in razna
tekoča goriva; izdelava in montaža energet-
skih objektov.

Rg-21457

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00470 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa M & S, d.o.o., Trgovina in
storitve, Nova Gorica, Kidričeva 28c, No-
va Gorica, pod vložno št. 1/02719/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5714036
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mla-

kar Marijan, Nova Gorica, Kidričeva 28,
razrešen kot namestnik direktorja in imeno-
van za direktorja ki zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Mlakar Suzana, razre-
šena 18. 8. 1995.

Rg-21463

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00943 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LEDER, Import-export-in-
genering & consulting, d.o.o., Nova Gori-
ca, Klanec št. 5, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02216/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, prokurista, iz-
stop družbenika in spremembo sedeža, s te-
mile podatki:

Matična št. 5583764
Sedež: Nova Gorica, Gradnikova 53
Osnovni kapital: 2,266.000 SIT
Ustanovitelj: Rogelja Stefano, Gorizia,

Via Monte Santo 32, vstop 10. 2. 1992,
vložek 2,266.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rogelja Olga, izstop 9. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pavlovič Borut, imenovan 10. 5. 1994,
Nova Gorica, Cankarjeva 50.

Rg-21467

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00892 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SIEDRA, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz, trans-
port in špedicijo, d.o.o., Oševljek, Ošev-
ljek 33, Renče, pod vložno št. 1/01316/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5431450
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Rado, Černe Silvan

in Černe Edvin, vsi Renče, Oševljek 33,
vstopili 5. 11. 1990, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-21475

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01035 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LAB, d.o.o., Proizvodnja in
trgovina Ajdovščina, Cesta 12, Ajdovšči-
na, sedež: Cesta 12, Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/00661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah ter izstop
družbenika, s temile podatki:

Matična št. 5332974
Osnovni kapital: 2,701.000 SIT
Ustanovitelj: Lemut Peter, Ajdovščina,

Bevkova 4, vstop 26. 2. 1990, vložek
2,701.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bolko Slavica, izstop 25. 4. 1994.

Rg-21481

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01016 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa BETAL, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina in storitve, Nova Gorica,
Breg  24,  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/02439/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti družbe, s temile podatki:

Matična št. 5626480
Osnovni kapital: 1,953.000 SIT
Ustanovitelja: Hvalič Franc in Hvalič

Nada, oba Nova Gorica, Breg 24, vstopila
10. 3. 1992, vložila po 976.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: trgovina na drobno z živil-
skimi proizvodi; trgovina na drobno z neži-
vilskimi proizvodi; knjigovodske storitve;
proizvodnja cvetja in okrasnih rastlin; pro-
izvodnja sadja; prevoz potnikov in tovora v
cestnem prometu.

Rg-21495

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00440 z dne 14. 8. 1995 pod
vložno št. 1/03527/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št. 5907624
Firma: VELIKONJA IN DRUGI, Goz-

darstvo, d.n.o., Most na Soči
Skrajšana firma: VELIKONJA in DRU-

GI, d.n.o., Most na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Most na Soči, Modrejce 1
Osnovni kapital: 6,114.000 SIT
Ustanovitelji: Velikonja Milan, Most na

Soči, Modrejce 1, vstop 19. 7. 1995, vložek
2,292.750 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Hvala Peter, Slap ob
Idrijci, Slap ob Idrijci 29, vstop 19. 7. 1995,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3042 Št. 41 – 31. VII. 1996

vložek 2,292.750 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Ostrožnik An-
ton, Tolmin, Prekomorskih brigad 3, vstop
19. 7. 1995, vložek 1,528.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Velikonja Milan, imenovana 19. 7.
1995; družbenik Hvala Peter, imenovan 19.
7. 1995; družbenik Ostrožnik Anton, ime-
novan 19. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1995: 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.

Rg-21500

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02115 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  GEOID,  d.o.o.,  Računal-
niško knjigovodstvo, Brje 90, Dobravlje,
sedež: Brje 90, Dobravlje, pod vložno št.
1/02749/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
dopolnitve in uskladitve dejavnosti, s temi-
le podatki:

Matična št. 5692997
Firma: GEOID, Trgovina, storitve, in-

ženiring, d.o.o., Dobravlje
Skrajšana  firma:  GEOID,  d.o.o.,  Do-

bravlje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Furlan Nadja, Dobrav-

lje, Brje 90, vstop 16. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 8. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 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.; 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; 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
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 6512 Drugo
denarno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6720 Pomožne dejav-
nosti v zavarovalništvu in pokojninskih skla-
dih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 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; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-21506

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01042 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LAVIT, Trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Tolmin, Kozaršče 14/d,
Tolmin, pod vložno št. 1/03125/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve akta

in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, s temile podatki:

Matična št. 5772869
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Carli Vidojka, Tolmin,

Kozaršče 14/D, vstop 7. 6. 1993, vložek
1,450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Perme Marija, Koper, Vanganelska 67, vs-
top 7. 6. 1993, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-21510

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01252 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  MLINOTEST  SERVIS,
d.o.o.,  Ajdovščina,  Tovarniška  14,  Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02729/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in imenovanje zastopnika družbe, s
temile podatki:

Matična št. 5686105
Osnovni kapital: 73,345.491 SIT
Ustanovitelj: Mlinotest, živilska industri-

ja, d.d., Ajdovščina, Tovarniška 14, vstop 3.
12. 1992, vložek 73,345.491 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Batagelj Silvo, Črniče, Gojače 6a,
imenovan 1. 5. 1994, zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb o vlaganju ali pridobivanju sredstev
ter pogodb o nakupu, najemu in prodaji os-
novnih sredstev v vrednosti nad 10.000
DEM tolarske protivrednosti, za kar potre-
buje predhodno soglasje skupščine.

Rg-21511

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01251 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu   vpisa   MLINOTEST   HOTEL
PLANIKA, d.o.o., Ajdovščina, Prešerno-
va 20, Ajdovščina, pod vložno št.
1/02499/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in imenovanje za-
stopnika družbe, s temile podatki:

Matična št. 5619092
Osnovni kapital: 152,281.703 SIT
Ustanovitelj: Mlinotest, živilska industri-

ja, d.d., Ajdovščina, Tovarniška 14, vstop
27. 2. 1992, vložek 152,281.703 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavadlav Marjan, Ajdovščina, Lavri-
čeva 5, imenovan 1. 11. 1992, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev, razen pri
sklepanju pogodb o vlaganju ali pridobiva-
nju sredstev ter pogodb o nakupu, najemu
in prodaji osnovnih sredstev v vrednosti nad
10.000 DEM tolarske protivrednosti, za kar
potrebuje predhodno soglasje skupščine.

Rg-21515

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00446 z dne 9. 8. 1995 pod
št. vložka 1/03525/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št.  5907730
Firma: ZUERNLIV, livarna, d.o.o., No-

va Gorica
Skrajšana  firma:  ZUERNLIV,  d.o.o.,

Nova Gorica
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Ajševica 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ernst Zuern, Unternehmen

für internationalen Handel GmbH & Co.
KG, München, Nemčija, Thierschstrasse 11,
vstop 26. 7. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zuern Renate, Umterh. bei, München,
Habiehstrasse 7, imenovana 26. 7. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Frantar Tanja, Nova Gorica, Ajševica 35,
imenovana 26. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1995: 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki.

Rg-21519

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01006 z dne 8. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KUŠAJ, Marketing, pod-
jetje za trgovino in gradbene storitve,
d.o.o., Tolmin, Dijaška ulica 14, Tolmin,
pod vložno št. 1/02739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, zastop-
nika in uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št. 5690056
Firma: Marketing KUŠAJ & Co. Druž-

ba za trgovino in gradbene storitve, d.n.o.,
Tolmin

Skrajšana firma: Marketing KUŠAJ &
Co., d.n.o., Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kušaj Xhavit in Kušaj Ha-
lit, oba Prizren, Kosovo, Rugova 41, vložila
po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjm.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kušaj
Halit, razrešen 12. 5. 1994, direktor Kušaj
Xhavit, razrešen 12. 5. 1994.

Rg-21525

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01103 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SYSTHEMA, Informacij-
ski inženiring, d.o.o., Volčja Draga, Volč-
ja Draga 100, Volčja Draga, pod vložno
št. 1/01146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št. 5404738
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelja: Keber Andrej, Miren, Mi-

ren 96, vstopil 14. 8. 1990, vložek 1,495.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Keber Moj-
ca, Volčja Draga, Volčja Draga 100, vstopi-
la 14. 8. 1990, vložek 78.700 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-21526

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00936 z dne 7. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KRAJCARCA, d.o.o., Pro-

izvodnja in prodaja električne energije,
Trenta 34, Soča, sedež: Trenta 34, Soča,
pod vložno št. 1/02131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah
ter razširitev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5567700
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zadruga Soča-Trenta,

z.o.o., Trenta, Soča, Trenta 31, vstop 5. 12.
1992, vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno, uvoz in izvoz ter tranzit
živilskih in neživilskih proizvodov po vseh
trgovskih strokah.

Rg-23792

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01957 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIVON, Trgovina in servi-
siranje, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vr-
tojbenska c. 73, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/02191/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, vstop
družbenikov in spremembo poslovnih dele-
žev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5582750
Sedež: Šempeter pri Gorici, Žnidarči-

čeva 3
Ustanovitelji: Vončina Tomaž, Šempe-

ter pri Gorici, Na hribu 9, vstop 10. 3. 1992,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pigal, d.o.o., export import Solkan,
Soška 8, vstop 30. 6. 1993, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vončina
Danijel, Šempeter pri Gorici, Na hribu 9,
vstop 25. 11. 1994, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gašparin Boris,
Dobrovo, Neblo 1/e, vstop 25. 11. 1994,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gašparin Branko, Dobrovo, Neblo
1/e, vstop 25. 11. 1994, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pintar Marjan,
Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 4/a, vstop
25. 11. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1721 Tka-
nje preje bombažnega tipa; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753
Proizvodnja 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.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-

izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2875 Proizvodnja drugih  kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 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; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3542 Proizvodnja koles; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 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.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4543 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; 5010
Trgovina 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 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; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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-
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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; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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; 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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi 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
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na 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

drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6321 Skla-
diščenje; 6312 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-23793

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00748 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TEES, d.o.o., Firma trgo-
vinskih, obrtnih in organizacijskih stori-
tev, Ajdovščina, Šibeniška 19, Ajdovšči-
na, pod vložno št. 1/00731/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, s temile podatki:

Matična št. 5405700
Osnovni kapital: 1,512.104 SIT
Ustanovitelji: Krašna Suzana, Ajdovšči-

na, Šibeniška 19, vstop 30. 1. 1990, vložek
141.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lah Pavel, Ajdovščina, Šibeniška 19, vstop
12. 11. 1990, vložek 1,285.354 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lah Pavel ml., Aj-
dovščina, Šibeniška 19, vstop 12. 11. 1990,
vložek 82.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23795

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00426 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOTRANSPORT KO-
MEL, Nova Gorica, d.o.o., IX. Korpus 40,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00621/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5311233
Sedež: Solkan, IX. Korpus 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Komel Anton, Solkan, IX.
korpusa 40, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23796

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01095 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GEOLOGIJA, d.o.o., Hi-
drogeološke, geološke in ekološke razi-
skave, inženiring, svetovanje, Prešernova
8a, Idrija, pod vložno št. 1/03094/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, vstop in izstop
družbenikov, spremembo dejavnosti in za-
stopnika, s temile podatki:

Matična št. 5766699
Sedež: Idrija, Prešernova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Podjetje za razvoj novih

dejavnosti HGI, d.o.o., Idrija, izstop 20. 5.
1994; Janež Jože, Idrija, Lapajnetova 13,
vstop 16. 12. 1992, vložek 660.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Albreht Andrej,
Idrija, Rožna 10/c, vstop 16. 12. 1992, vlo-
žek 660.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Petrič Metka, Idrija, V. Mohoriča 4, vs-
top 20. 5. 1994, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Čar Jože, Idrija, Beb-
lerjeva 4, vstop 20. 5. 1994, vložek 90.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Al-
breht Andrej, imenovan 20. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot v. d., direktor-
ja; Janež Jože, razrešen kot direktor, ki za-
stopa brez omejitev in dne 20. 5. 1994 ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev. Za sklepanje pravnih poslov in
sprejemanje odločitev glede nabav, prodaje
ali obremenitve nepremičnin, o investici-
jah, ki presegajo vrednost 20.000 DEM v
tolarski protivrednosti ter za najemanje po-
sojil, ki presegajo 30.000 DEM v tolarski
protivrednosti, mora predhodno pridobiti so-
glasje skupščine družbe.

Dejavnost družbe se razširi za: hidrogeo-
loške raziskave: projektiranje snovnih in de-
tajlnih hidrogeoloških raziskav, temeljne hi-
drogeološke raziskave, raziskave za vodoo-
skrbo, raziskave za zaščito podzemne in pit-
ne vode, hidrogeologija okolja (odlagališča,
urbanizem in okolje), rudniška hidrogeologi-
ja, hidrološka merjenja; geološke raziskave:
projektiranje osnovnih in detajlnih geoloških
raziskav, temeljne geološke raziskave (geo-
loško kartiranje v vseh merilih), raziskave
kovinskih in nekovinskih mineralnih suro-
vin, sedimentološke in druge geološke razi-
skave; inženirska geologija: geološke, inže-
nirskogeološke podlage za potrebe prostor-
skega planiranja in urbanizma, izvedenska
mnenja pri novogradnjah in novih cestah,
projektiranje za sanacijo plazov in poškodb
na nizkih gradnjah; ekologija: hidrogeologi-
ja okolja, terenske meritve in analiza kemič-
ne sestave voda, geologija okolja, geološke
osnove za urbanistično načrtovanje; druge
geološke raziskave in dejavnosti: raziskave
in vrednotenje geološke naravne dediščine,
montangeološke zgodovinske raziskave, teh-
nično risarska dela, risanje in priprava gra-
fičnih podlag za tisk; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di vseh trgovinskih strok; turistične in turi-
stično-agencijske storitve.
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Rg-23802

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00869 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu vpisa HYGEA, Podjetje za sveto-
vanje, organiziranje, storitve in trgovino,
Idrija, d.o.o., Študentovska 1, Idrija, pod
vložno št. 1/01441/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in izstop družbenika, s temi-
le podatki:

Matična št. 5453135
Sedež: Idrija, Beblerjeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kalan Branko, Idrija, Beb-

lerjeva 10, vstop 21. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Božič Vojko, izstop 10. 5. 1994.

Rg-23804

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01137 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ELKOND, Podjetje za pro-
izvodnjo, servisiranje in trgovino, d.o.o.,
Cesta 81, Ajdovščina, pod vložno št.
1/00871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo se-
deža, s temile podatki:

Matična št. 5357055
Sedež: Ajdovščina, Cesta 81/a
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Pipan Roman, Ajdovščina,

Cesta 81, vstop 9. 4. 1990, vložek 1,552.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23805

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00009 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa REZIDENS, Turizem, go-
stinstvo in trgovina, d.o.o., Črni vrh nad
Idrijo 120, Črni vrh nad Idrijo, sedež:
Črni vrh nad Idrijo 120, Črni vrh nad
Idrijo, pod vložno št. 1/03532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, izstop družbenika, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo pooblastil zastopnika, s temile
podatki:

Matična št. 5647428
Osnovni kapital: 2,001.000 SIT
Ustanoviteljica: Orel-Masciulli Pavla,

Dutovlje, Tomaj 41, vstop 22. 7. 1992, vlo-
žek 2,001.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gec Bogdan, izstop 28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Orel Pavla, razrešena 28. 12. 1994
in zopet imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1593
Proizvodnja vina in grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina in drugega sadja; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-

nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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
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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih 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, 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; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7230 Obdelava podat-
kov; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 8042 Drugo
izobraževanje; 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; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-23806

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01066 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa WEB & R, Trgovina in in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica, Delpinova
14 A, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02589/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter prokurista, s te-
mile podatki:

Matična št. 5650046
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bošnjak Ivan, Sarajevo,

BIH, K. Cetkin 8, vstop 17. 7. 1992, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ravbar Zmago, Nova Gorica, Bratov Hva-
lič 83, Kromberk, vstop 17. 7. 1992, vložek
495.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Balič Aleksander, Šempeter, Goriške fronte
93 A, vstop  4. 5. 1993, vložek 495.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bošnjak Dra-
gan, Sarajevo, Klare Cetkin 8, vstop 4. 5.
1993, vložek 150.000 SIT, odgovornos: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Balič Aleksander, imenovan 27. 5.
1994.

Rg-23807

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00442 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BANKA VIPA, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 7, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02492/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, s temile podatki:

Matična št. 5616158
Osnovni kapital: 1.050,000.000 SIT

Rg-23809

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01090 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu vpisa EUROTRADE, Podjetje za
trgovino, inženiring in storitve, Nova Go-
rica, d.o.o., IX. Korpus 11, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00396/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah, s
temile podatki:

Matična št. 5298202
Sedež: Solkan, IX. Korpus 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kodermac Tjaša, Sol-

kan, Med ogradami 1/A, vstop 22. 1. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23811

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01096 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  PRIJON,  Camping,  pro-
izvodnja in prodaja športne opreme,
d.o.o., Klavže 21, Most na Soči, sedež:
Klavže 21, Most na Soči, pod vložno št.
1/01183/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, s temile po-
datki:

Matična št. 5602211
Dejavnost se razširi na: trgovina na de-

belo in drobno z izdelki za šport, lov, ribo-
lov in kampiranje in drugimi živilskimi in
neživilskimi proizvodi.
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Rg-23813
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00110 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VARNOST, Podjetje za va-
rovanje premoženja, p.o., Nova Gorica,
Gradnikove brigade 9, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00416/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, vstop in izstop družbeni-
kov, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, nadzorni svet in
kapital, s temile podatki:

Matična št. 5174546
Firma: VARNOST, Podjetje za varo-

vanje premoženja, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: VARNOST, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 39,770.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD Varovanje premo-

ženja, o.sub.o., izstop 15. 10. 1994; Len-
ščak David, Šempas, Šempas 43, vstop 15.
10. 1994, vložek 430.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Konič Ivan, Nova Gorica, Tol-
minskih puntarjev 2A, vstop 15. 10. 1994,
vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Maleš Mile, Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 51, vstop 15. 10. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brecelj Jurij, Ajdovščina, C. IX. korpusa
26, vstop 15. 10. 1994, vložek 640.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Černic Radivoj,
Nova Gorica, Ul. tolminskih puntarjev 2,
vstop 15. 10. 1994, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mesesnel Da-
vorin, Štanjel, Štanjel 61, vstop 15. 10. 1994,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bone Marijo, Solkan, Soška cesta 10,
vstop 15. 10. 1994, vložek 340.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rijavec Darjo,
Trnovo, Nemci 2, vstop 15. 10. 1994, vlo-
žek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lipušček Klavdij, Tolmin, Albina Rejca
23, vstop 15. 10. 1994, vložek 440.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Černe Milenko,
Trnovo, Lokve 9, vstop 15. 10. 1994, vlo-
žek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Furlan Klement, Branik, Zavino 22, vs-
top 15. 10. 1994, vložek 540.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Tavčar Stanislav,
Štanjel, Hruševica 44, vstop 15. 10. 1994,
vložek 640.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dornik Verica, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 17, vstop 15. 10. 1994, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slejko Marjan, Črniče, Ravne 30, vstop 15.
10. 1994, vložek 440.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rijavec Branko, Nova Gori-
ca, Cesta IX. korpusa 2, vstop 15. 10. 1994,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podobnik Dragan, Idrija, Gorska pot
10, vstop 15. 10. 1994, vložek 440.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Berlov Vojan-
ka, Dobrovo, Kozana 18, vstop 15. 10. 1994,
vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lužnik Kristjan, Most na Soči, Bača
pri Modreju 23, vstop 15. 10. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrovčič Alojzija, Volčja Draga, Volčja
Draga 66, vstop 15. 10. 1994, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kumar Albert, Šempeter pri Gorici, C. pre-
komorskih brigad 23, vstop 15. 10. 1994,
vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Tanič Štefan, Šempeter pri Gorici,
Ul. 9. septembra 138, vstop 15. 10. 1994,
vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Malič Pero, Šempeter pri Gorici, Iva-
na Suliča 10 B, vstop 15. 10. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stojkovski Čedo, Dornberk, Prvačina 185,
vstop 15. 10. 1994, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Terčon Jožef,
Volčja Draga, Bukovica 7, vstop 15. 10.
1994, vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Černigoj Metod, Ajdovščina,
Predmeja 48, vstop 15. 10. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Padovan Darjo, Nova Gorica, A. Besednja-
ka 2, vstop 15. 10. 1994, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gregorič
Jordan, Šempas, Šempas 75 E, vstop 15. 10.
1994, vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Volk Bogdan, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 19, vstop 15. 10. 1994,
vložek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ipavec Egon, Nova Gorica, Vinka Vo-
dopivca 69, vstop 15. 10. 1994, vložek
640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Maurič Stojan, Tolmin, Gregorčičeva 3, vs-
top 15. 10. 1994, vložek 440.00 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kenda Danijel, Most
na Soči, Kneža 1/C, vstop 15. 10. 1994,
vložek 640.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stubelj Bojan, Nova Gorica, Iztokova
64, vstop 15. 10. 1994, vložek 640.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Humar Miro-
slav, Kanal, Grajska cesta 33, vstop 15. 10.
1994, vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kodele Franc, Kanal, Avče 29,
vstop 15. 10. 1994, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žnidarčič Bran-
ko, Kanal, Trg svobode 12, vstop 15. 10.
1994, vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pavšič Milojka, Nova Gorica,
Cankarjeva 46, vstop 15. 10. 1994, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peterka Janez, Črniče, Vrtovin 70/A, vstop
15. 10. 1994, vložek 540.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ostanek Matko, Šem-
pas, Šempas 63/D, vstop 15. 10. 1994, vlo-
žek 440.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šafarič Vladimir, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 57, vstop 15. 10. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovšca Drago, Nova Gorica, Gregorčičeva
23, vstop 15. 10. 1994, vložek 440.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ninkovič Dra-
gan, Nova Gorica, Cankarjeva 15, vstop 15.
10. 1994, vložek 440.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Skok Jožko, Trnovo, Lokve
35, vstop 15. 10. 1994, vložek 540.000, od-
govornost: ne odgovarja; Furlan Karel, Šta-
njel, Kobjeglava 79, vstop 15. 10. 1994,
vložek 640.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jug Darko, Tolmin, Volčanski rut 24,
vstop 15. 10. 1994, vložek 240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Petrovič Jakov,
Ajdovščina, Na livadi 5, vstop 15. 10. 1994,
vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šulin Zvonko, Srpenica, Žaga 6, vs-
top 15. 10. 1994, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bratina Ivan, Graho-
vo ob Bači, Koritnica 2, vstop 15. 10. 1994,
vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gabrijelčič Julijan, Anhovo, Prelesje
8, Plave, vstop 15. 10. 1994, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šorli Si-
mon, Most na Soči Logaršče 20, vstop 15.

10. 1994, vložek 640.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cencič Darko, Kobarid, Po-
toki 6/B, vstop 15. 10. 1994, vložek 540.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
15. 10. 1994, vložek 3,970.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25,
vstop 15. 10. 1994, vložek 3,970.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj Ljubljana, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 15. 10. 1994, vložek
7,960.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Pavšič Milojka,
Černigoj Metod in Gregorič Jordan, vsi vsto-
pili 27. 2. 1995.

Rg-23815

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 93/00426 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa POLPRIM, Poles primar-
na, podjetje za proizvodnjo žaganega le-
sa, d.o.o., Kneža, Kneža 61/a, Most na
Soči, pod vložno št. 1/01594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop družbeni-
ka, s temile podatki:

Matična št. 5470234
Ustanovitelji: Golja Zdravko, Most na

Soči, Sela nad Podmelcem 1, vstop 22. 2.
1991, vložek 6.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krivec Simon, Most na Soči,
Modrejce 2/C, vstop 22. 2. 1991, vložek
6.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Le-
ban Metod, Tolmin, Brunov drevored 3, vs-
top 22. 2. 1991, vložek 6.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mazora Maksimiljan,
Bovec, Kaninska vas 7, vstop 22. 2. 1991,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Papič Ferdo, Tolmin, Tumov drevo-
red 17/a, vstop 22. 2. 1991, vložek 8.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavšič Raj-
ko, Most na Soči, Slap ob Idrijci 37/B, vs-
top 22. 2. 1991, vložek 16.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Fininvest, d.o.o., No-
va Gorica, Kidričeva, vstop 18. 7. 1991,
vložek 13,827.366 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Primex, p.o., izstop 12. 7. 1991.

Rg-23817

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00410 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PRIJON, Camping, proiz–
vodnja in prodaja športne opreme, d.o.o.,
Klavže 21, Most na Soči, sedež: Klavže
21, Most na Soči, pod vložno št. 1/01183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5602211
Osnovni kapital: 5,637.106 SIT
Ustanovitelja: Prijon, Vertreib und Her-

stellung von Sportgeraten GmbH, Rosen-
heim, Nemčija, Innlande 6, vstop 15. 12.
1989, vložek 5,636.906 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prijon Andrejka, Nova Gori-
ca, 9. korpus 78, vstop 15. 12. 1989, vložek
200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23818

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01653 z dne 14. 9. 1995 pod
št. vložka 1/03532/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
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ža, prenos z Okrožnega sodišča v Kopru, s
temile podatki:

Matična št. 5647428

Firma: REZIDENS, Turizem, go-
stinstvo in trgovina, d.o.o., Črni vrh nad
Idrijo 120, Črni vrh na Idrijo

Skrajšana firma: REZIDENS, d.o.o.,
Črni vrh nad Idrijo

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črni vrh nad Idrijo, Črni vrh
nad Idrijo 120

Osnovni kapital: 100.000 SIT

Rg-23819

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02036 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BERGER STROJI, Proda-
ja, proizvodnja in zastopstva, d.o.o., No-
va Gorica, Prvomajska 37, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
izstop družbenika, spremembo zastopnika
in vpis prokurista, s temile podatki:

Matična št. 5719909

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Berger Friedrich Gesell-
schaft m.b.h. & Co. KG, Schwanenstadt
Stadpl. 50, vstop 17. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kobolt Jože, izstop 22. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
bolt Jože, razrešen 22. 12. 1994, direktor
Kellner Gunther, imenovan 22. 12. 1994,
Schwanenstadt, Brucknerstrasse 4, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Ferlat Bo-
jan, imenovan 22. 12. 1994, Nova Gorica,
Vinka Vodopivca 43.

Rg-23820

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02068 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TIKANILA, Tovarna me-
dicinske opreme, d.o.o., Kobarid, Goriška
cesta 5/a, Kobarid, pod vložno št.
1/02725/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo in spremem-
bo pooblastil zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5685427

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: TIK Kobarid, d.o.o., Koba-
rid, Goriška cesta 5/a, vstop 4. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zasotpanje: di-
rektor Makuc Julijan, Kobarid, Stresova 4d,
razrešen 19. 12. 1994 kot direktor brez ome-
jitev in ponovno imenovan za direktorja, ki
posle razpolaganja z nepremičninami ali nji-
hovim delom ali posle o obremenitvi nepre-
mičnin, prevzemanju jamstev ter druge po
naravi podobne posle, lahko sklene le na
podlagi predhodnega soglasja organa uprav-
ljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov.

Rg-23822

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01024 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIG, Prireditve, inštalacije
in gradbeništvo, d.o.o., Velike Žablje, Ve-
like Žablje 81, Dobravlje, pod vložno št.
1/02867/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5721156
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelja: Nagode Marko, Ajdovšči-

na, Žapuže 11, vstop 18. 2. 1993, vložek
777.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štor Radovan, Dobravlje, Velike Žablje 44,
vstop 18. 2. 1993, vložek 777.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-23823

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02345 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RODAX, transport in sto-
ritve, Ajdovščina, d.o.o., Na Livadi 4, Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02760/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, izstop
družbenikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter spre-
membo zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5697727

Firma: RODAX, Transport in storitve,
d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: RODAX, d.o.o., Nova
Gorica

Sedež: Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 49

Osnovni kapital: 1,560.000 SIT

Ustanoviteljica: Mavrič Darko, izstop 27.
12. 1994; Žonta Zmaga, izstop 27. 12. 1994;
Valentinčič Katjuša, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 49, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mavrič Darko, razrešen 27. 12. 1994,
direktorica, Valentinčič Katjuša, imenova-
na 27. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1995: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8022 Srednješolsko tehnično in poklicno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-23824

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01157 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZVONČEK, Podjetje za tr-
govino,  storitve  in  zunanjo  trgovino,
d.o.o., Vipava, Gradnikove brigade 22, Vi-
pava, pod vložno št. 1/02835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, s temile podatki:

Matična št. 5740533
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT

Ustanovitelj: Tomažič Danijel, Vipava,
Gradnikove brigade 22, vstop 19. 1. 1993,
vložek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23825

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00926 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SNIMEX, d.o.o., Medna-
rodna špedicija MMP Vrtojba, MMP Vr-
tojba, Šempeter, pod vložno št. 1/01510/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, izstop družbenika in spre-
membo pooblastil zastopnika, s temile po-
datki:

Matična št. 5457203
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Velenik Sonja, Aj-

dovščina, Žapuže 57, vstop 15. 1. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štanfel Nadja, izstop 12. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vele-
nik Sonja, Ajdovščina, Žapuže 57, razreše-
na 21. 5. 1994 kot v. d. direktorja in imeno-
vana za direktorico, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-23828

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00951 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MARJUTA, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Trg M. A. Plen-
čiča 13, Solkan, sedež: Trg M. A. Plenčiča
13, Solkan, pod vložno št. 1/00867/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop novega družbenika in razši-
ritev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5361613
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Leban Stanislava, vstop

31. 1. 1990, Leban Jožef, vstop 31. 1. 1990
in Leban Jernej, vstop 18. 5. 1994, vsi Sol-
kan, Trg M. A. Plenčiča 13, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: uvoz in izvoz blaga; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih izdelkov; izdelava
in popravilo elektrotehničnih izdelkov; po-
pravilo, vzdrževanje in instaliranje gospo-
dinjskih električnih aparatov; popravilo in
vzdrževanje radijskih, televizijskih apara-
tov in naprav, komunikacijskih aparatov in
naprav, elektronske merilne in regulacijske
opreme; izdelava raznovrstnih elektroteh-
ničnih izdelkov; popravilo in vzdrževanje
električnih strojev in drugih elektrotehnič-
nih aparatov, motorjev, generatorjev, trans-
formatorjev; instalacija električne napelja-
ve v objektih.

Rg-23830

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00998 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIVO, Podjetje za proiz-
vodnjo in prodajo pijač, d.o.o., Nova Go-
rica, Loke 1/a, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št. 5790417
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelji: Perhavec Adrijana in Per-
havec Ivan, oba Nova Gorica, Ledine 32,
vstopila 29. 6. 1993, vložila po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Stubelj Hele-
na in Stubelj Benjamin, oba Renče, Renče
39 D, vstopila 29. 6. 1993, vložila po
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Per-
havec Adrijana, razrešena kot v. d. direktor-
ja 16. 5. 1994 in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23832

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01917 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CERTA, podjetje za uprav-
ljanje in investiranje, d.d., Cerkno, Plati-
ševa 39, Cerkno, pod vložno št. 1/00028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in sede-
ža, uskladitev dejavnosti, spremembo poob-
lastil zastopnika in člane nadzornega sveta,
s temile podatki:

Matična št. 5041643
Firma: CERTA, Podjetje za upravlja-

nje in investiranje, d.d.
Skrajšana firma: CERTA, d.d.
Sedež: Cerkno, Ličarjeva 7
Osnovni kapital: 2.262,010.000 SIT
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 30. 10. 1992, vložek 2.179,958.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; E. G. O. Elektro-
Geraete AG Zug, Zug, Untermueblweg 7,
vstop 30. 10. 1992, vložek 82,052.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sedej
Metod, Cerkno, Rožna ulica 8, razrešen 30.
11. 1994 kot v. d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mavri Rafael,
Bogataj Branko in Bernik Nataša, vsi vsto-
pili 30. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 652 Drugo finančno posredništvo.

Rg-23834

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00330 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ORTI, Gradbeništvo, d.o.o.,
Koritnica, Koritnica 16B, Grahovo ob Ba-
či, pod vložno št. 1/03238/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, povečanje
kapitala, spremembo družbenikov, zastopni-
ka ter družbene pogodbe, s temile podatki:

Matična št. 5797039
Firma: ORTI, Proizvodnja jeklenih in

plastičnih kontrukcij, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,613.800 SIT
Ustanovitelja: Ortar Marjan, izstop 11.

5. 1995; Weidner GmbH, D 85108, Baar-
EbenhauSudetenstrasse 8, vstop 11. 5. 1995,
vložek 2,091.040 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ortar Stanislav, Grahovo ob Bači,
Koritnica 15, vstop 11. 5. 1995, vložek
522.760 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ortar Marjan, razrešen 25. 5. 1995;
direktor Ortar Stanislav, imenovan 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev, razen

pri sklepanju pogodb za nakup in prodajo
osnovnih sredstev ter nepremičnin, odobra-
vanje in najemanje posojil, dajanje garancij
ter razpolaganje z nepremičninami družbe,
za kar potrebuje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna
mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije.

Rg-23837

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00462 z dne 11. 9. 1995 pod
št. vložka 1/03531/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št. 5915066
Firma:  HOPP,  Projektiranje,  inženi-

ring in proizvodnja energije, d.o.o., Kne-
ža 57

Skrajšana    firma:    HOPP,    d.o.o.,
Kneža 57

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Most na Soči, Kneža 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Poberaj Danilo, Ljublja-

na, Bratov Učakar 8, vstop 20. 7. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hozjan Vinci, Most na Soči, Kneža
8/B, vstop 20. 7. 1995, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Poljanšek Igor,
Ljubljana, Pod akacijami 7, vstop 20. 7.
1995, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Poberaj Danilo, imenovan 20. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev; Hozjan
Vinci, imenovan 20. 7. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja;
Poljanšek Igor, imenovan 20. 7. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4521 Splošna
gradbena dela; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-23838

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00476 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Simona Ko-
sa, Podbrdo, Podbrdo 32, Podbrdo, pod

vložno št. 1/00074/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika, s
temile podatki:

Matična št. 5088011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Berginc Aljoša, razrešen 31. 8. 1995,
Rosič Iztok, imenovan 1. 9. 1995, Podbrdo,
Podbrdo 44, kot ravnatelj zastopa brez ome-
jitev.

Rg-23839

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01012 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MASTER, Inženiring, mar-
keting, trgovina, d.o.o., Nova Gorica, Ul.
XXX. divizije 32, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02086/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah in vstop
novega družbenika, s temile podatki:

Matična št. 5582199
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Križaj Dunja, vstop 21. 1.

1992 in Križaj Stojan, vstop 20. 5. 1994,
oba Nova Gorica, Ul. XXX. divizije 32, vlo-
žila po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-23840

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00976 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TINMAR, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Idrija, Tomšičeva 22, Idrija,
pod vložno št. 1/02473/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., pristop družbenika, spremembo fir-
me in zastopnika, uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, s
temile podatki:

Matična št. 5619041
Firma: TINMAR Repanšek in ostali,

d.n.o., Trgovina in storitve, Idrija
Skrajšana firma: TINMAR, d.n.o., Re-

panšek in ostali, Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Repanšek Marjan, vstop

3. 4. 1992 in Repanšek Marta, vstop 29. 4.
1994, oba Idrija, Tomšičeva 22, vložila po
7.426 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repanšek Marjan, razrešen 29. 4.
1994.

Rg-23841

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00928 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  URBIS,  Razvojni  biro,
d.o.o., Nova Gorica, XXX. divizije 54, No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01742/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo sedeža, s temile po-
datki:

Matična št. 5514525
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 4
Osnovni kapital: 1,613.000 SIT
Ustanovitelja: Pirih Almira, Miren, Mi-

ren 172 b, vstop 16. 6. 1991, vložek 806.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nemec Ro-
ni, Nova Gorica, XXX. divizije 54, vstop
16. 6. 1991, vložek 806.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Rg-23842

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00701 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIRAMIDA-IMPEX, eko-
loške naprave in oprema, informacijski
inženiring, predelava in konfekcioniranje,
d.o.o., Nova Gorica, Loke 1a, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00300/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
in razširitev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5290210
Osnovni kapital: 2,887.280,90 SIT
Ustanovitelj: Trop Ivan, Nova Gorica,

Gradnikove brigade 31, vstop 31. 8. 1989,
vložek 2,887.280,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: oprema
in izgradnja športno-rekreacijskih in drugih
objektov.

Rg-23847

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00979 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa IMIT, Trženje in marke-
ting, d.o.o., Idrija, Grilčeva 30, sedež:
Grilčeva 30, Idrija, pod vložno št.
1/01327/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in sedeža, vstop družbenika,
spremembo zastopnika, razširitev dejavno-
sti ter uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5580579
Firma: IMIT Bezeljak & Co., d.n.o.,

Trženje in marketing, Idrija
Skrajšana firma: IMIT Bezeljak & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Idrija, Mrakova 63
Ustanovitelja: Bezeljak Franc, vstop 16.

12. 1989 in Bezeljak Dragica, vstop 29. 4.
1994, oba Idrija, Mrakova 63, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bezeljak Franc, razrešen 29. 4. 1994.

Dejavnost družbe se razširi za: dejav-
nost zastopanja in posredovanja pri prome-
tu blaga in storitev; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di vseh trgovinskih strok; konsignacijska in
komisijska prodaja; zastopanje tujih firm;
prevoz blaga v cestnem prometu; splošna –
kleparska dela; gradnja, popravilo in vzdr-
ževanje objektov nizke in visoke gradnje;
inženiring s področja gradbeništva; strojne
inštalacije.

Rg-23848

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01094 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIRIH, Zemeljska gradbe-
na dela, d.o.o., Idrija, Triglavska 3, Idri-
ja, pod vložno št. 1/02060/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, s temile podatki:

Matična št. 5559197
Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelj: Pirih Medard, Idrija, Tri-

glavska 3, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23852
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02213 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MURI, Produkcija avdio
video, d.o.o., Ajdovščina, Lavričeva 8, Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/01429/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, s temile podatki:

Matična št. 5512646
Firma: MURI, Tisk, proizvodnja, trgo-

vina, d.o.o., Ajdovščina
Osnovni kapital: 3,121.528 SIT
Ustanovitelji: Vidmar Miloš, Ajdovšči-

na, Lavričeva 41, vstop 18. 12. 1990, vlo-
žek 1,555.764 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štrancar Valter, Ajdovščina, Lavriče-
va 8, vstop 18. 12. 1990, vložek 1,555.764
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strmčnik
Gregor, Ankaran, Bevkova 45, vstop 18. 12.
1990, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
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 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 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; 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 zvočnihzapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541

Proizvodnja motornih koles; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4531
Električne inštalacije; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 6420 Telekomuni-
kacije; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-23853

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00919 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SA.VO, Sadje, hladilnica,
trgovina, Vogrsko, d.o.o., Vogrsko 170a,
Volčja Draga, pod vložno št. 1/01731/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo pooblastil
zastopnika, s temile podatki:
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Matična št. 5502357
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Ivan, Šempeter, A.

Gabrščka 54, vstop 19. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zasotpanje: Ko-
vačič Ivan, razrešen kot v. d. direktorja dne
16. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23856

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00992 z dne 4. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TRGO-AGENS, Posredo-
vanje in cenitve nepremičnin, d.o.o., Ka-
nal, Vojkova 6, Kanal, pod vložno št.
1/02427/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti, s temile podatki:

Matična št. 5617693
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Pintar Nataša, Nova Go-

rica, Bratov Hvalič 144, vstop 5. 4. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: projektiranje tehnične do-
kumentacije; projektiranje tehnološke in no-
tranje opreme, investicijsko oblikovanje in
oblikovanje tržnih komunikacij; organiza-
cijske, ekonomske, posredniške, agencijske
ter svetovalne storitve na področju gospo-
darstva in negospodarstva; storitve uprav-
ljanja, vzdrževanja in obratovanja stano-
vanjskih hiš, poslovnih prostorov, funkcio-
nalnih zemljišč ter urejanje prostora v sta-
novanjskem gospodarstvu; opravljanje
zaključnih del v gradbeništvu: zidarska, fa-
saderska, kleparska, ključavničarska, tlakar-
ska, mizarska, asfalterska, instalacijska ter
druga zaključna dela; cenitve ter izvedeniš-
tvo na področju gradbeništva in geodezije
in opravljanje geodetskih storitev, razen ti-
stih, ki so pridržane zgolj upravnim orga-
nom; svetovanje in opravljanje pravnih sto-
ritev, ki so povezane s predmetom poslova-
nja družbe, razen tistih, ki so pridržane od-
vetnikom; pravne storitve z angažiranjem
odvetnikov; vrednotenje in ocenjevanje ne-
premičnin v tujini; izvajanje gradbenih, geo-
detskih, izvedeniških in investicijskih del v
tujini.

Rg-23857

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00969 z dne 4. 9. 1995 pri
subjektu vpisa POSREDNIK, Obveščanje
in trgovina, d.o.o., Tolmin, Pod gradom
10, Tolmin, pod vložno št. 1/01607/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop novega družbenika, razširi-
tev dejavnosti in spremembo zastopnika, s
temile podatki:

Matična št. 5481198
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žagar Dejan, Tolmin, Pod

gradom 10, vstop 18. 2. 1991, vložek 15.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bizjak Ra-
dovan, Tolmin, Cirila Kosmača 24, vstop
18. 2. 1991, vložek 15.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pičulin Borut, Kanal,
Grajska cesta 11, vstop 20. 5. 1994, vložek
1,470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pičulin Borut, imenovan 20. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Žagar Dejan,
razrešen kot direktor 20. 5. 1994 in imeno-
van za namestnika direktorja, ki zastopa
družbo v zvezi z dejavnostjo zdravstveno
preventivno in sanitarno varstvo, brez ome-
jitev; Bizjak Radovan, razrešen 20. 5. 1994
in imenovan za namestnika direktorja, ki
zastopa družbo v zvezi z dejavnostjo kme-
tijske storitve za živinorejo, brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: kmetijske stori-
tve za živinorejo.

Rg-23861

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01045 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BE-BOP IMPORT EX-
PORT, Trgovina in marketing, Nova Go-
rica, d.o.o., Vodovodna pot 6, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00290/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo sedeža družbe, s temile po-
datki:

Matična št. 5289866
Sedež: Nova Gorica, Ulica 25. maja 61
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Štrukelj Uroš, Nova Gori-

ca, Vipavska cesta 4, vstop 17. 1. 1990,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rot Edvin, Nova Gorica, Ul. 25. maja
61, vstop 1. 11. 1992, vložek 1,501.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Potne listine

Bizjak Uržan, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list št. BA 24023, izdala UE Ljubljana
5. 6. 1993. s-41004

Brstovšek Igor, Ptujska 18, Ljubljana,
potni list št. AA 590984. s-41040

Cener Žarko, Pot k Trojici 6, Vrhnika,
potni list št. BA 142043. s-41044

Dolenc Bogomir, Hotinja vas, Pot na no-
vec 8, Maribor, potni list št. AA 857915.
p-41025

Drmota Tilen, Doslovče 25, Žirovnica
64274, potni list št. BA 236310. p-41024

Dvornik Matjaž, Stari trg 268/A, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 997096.
p-41051

Eržen Janja, Vodnikova c. 120, Ljublja-
na, potni list št. AA 318093. s-41042

Erhatič Teodora, Neubergerjeva 23,
Ljubljana, potni list št. AA 170030. s-41033

Fadić Maja, Kleče 36, Ljubljana, potni
list št. BA 378859. p-41049

Feržan Lenart Gordana, Zadobrova 127,
Celje, potni list št. AA 565431. p-41047

Grušovniki Matjaž, Ruperče 48, Perni-
ca, potni list št. BA 161289. p-41058

Hvala Vlasta, Glavni trg 3, Cerkno, pot-
ni list št. AA 126052. p-41068

Jakoš Olga, Jesenje 11, Litija, potni list
št. AA 952891. s-41001

Janc Mitja, Grebenčeva 5 a, Leskovec,
potni list št. AA 477501. p-41023

Javornik Sonja, Kodrova ulica 12 a,
Ljubljana, potni list št. AA 315436, izdala
Upravna enota Ljubljana 6. 8. 1992. s-41037

Jeranko Konrad, Ul. XIV divizije 10, Ro-
gaška Slatina, potni list št. AA 117344.
p-41062

Jurjević Mirica, Tunjiška 21 c, Kamnik,
potni list št. AA 248323. s-41053

Krenos Jožef, Rožno naselje 16, Murska
Sobota, potni list št. AA 664965. p-41020

Krumpak Alenka, Ul. Božidarja Jakca
17, Portorož, maloobmejno prepustnico, št.
69532. p-41067

Lesjak Lidija, Stara ulica 22, Murska So-
bota, potni list št. AA 069328. p-41019

Macinič Matjaž, Parecag 75/A, Sečov-
lje, potni list št. AA 504426. p-41066

Macinič Matjaž, Parecag 57/a, Sečovlje,
maloobmejno prepustnico, št. 9857, izdala
UE Piran. p-41065

Mislej Maria Irena, Jamova cesta 48,
Ljubljana, potni list št. AA 17997, izdala
Upravna enota Ljubljana 21. 11. 1991.
s-41061

Novak Edita, Palmejeva 18, Ljubljana,
potni list št. AA 531881. s-41006

Novak Jožica, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list št. BA 414981. s-41055

Perko Vido, Pivška ul. 1, Postojna, potni
list št. AA 233684. p-41052

Pešić Branislav, Mlakarjeva ulica 22,
Kranj, potni list št. AA 707060. s-41025

Podobnik Tatjana, Pod ježami 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 152828. s-41041

Poll Janez, Vadarci 66, Bodonci, ma-
loobmejno prepustnico, št. 33518/86.
p-41017

Prešeren Maja, Pod Sedovnikom 9, Se-
žana, potni list št. AA 553044. p-41018

Purkart Aleš, Kopališka ulica 1 a, Vrhni-
ka, potni list št. AA 195876, izdala Upravna
enota Vrhnika 29. 6. 1992. s-41094

Rojnič Marta, Hrvatini 186, Ankaran,
potni list št. AA 502510. p-41063

Slokar Nataša, Gregorčičeva ulica 9, Aj-
dovščina, potni list št. AA 86552. p-41069

Izgubljene listine
preklicujejo

Spectro Martini d. o. o., Martina Krpana
73, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0377609. s-41101

Razne objave



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 41 – 31. VII. 1996 Stran 3051

Sopa Romanca, Stantetova 24, Celje,
potni list št. BA 420680. p-41022

Šfiligoj Anton, Kozana 6, Dobrovo, pot-
ni list št. BA 301399. p-41048

Škrelavaj Andrej, Pod brezami 22, Ljub-
ljana, potni list št. AA 59598. s-41091

Švigelj Robert, Kresniški vrh 7, Kresni-
ce, potni list št. AA 838945, izdala Upravna
enota Litija 14. 4. 1993. s-41095

Teme Tomaž, Trtnikova 3, Ljubljana,
potni list št. BA 196831. s-41034

Tuma Canton Neda, Pugljeva 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 498554, izdala UE Ljub-
ljana 27. 9. 1995. s-41038

Vlah Elvis, Šared 28 D, Izola, potni list
št. AA 32631. p-41035

Vojičič Bratislav, Zoisova ulica 44,
Kranj, potni list št. AA 800473. p-41038

Vojičič Gozela, Zoisova 44, Kranj, potni
list št. BA 469659. p-41039

Vrhovnik Milan, Sv. Danijel 20, Dravo-
grad, potni list št. AA 928218. p-41046

Živkovič Žaklina, Igriška 2, Ljubljana,
potni list št. BA 324255. p-41061

Druge listine

Adriatic Damia d. o. o., Bazoviška 1,
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
0320301. g-41082

Alesi Tibljas, Dolenji Boštanj 85, Bo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8971. p-41042

Antolin Vladimir, Lendavska 58/a, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, št. 10702.
p-41036

Arih Danijel, Kočki vrh 4/a, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
1248. p-41056

Bajnoci Mihalj, Vrhpolje 75/A, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11921.
g-41071

Bajt Metoda, Imenje 34 E, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-41044

Balta Peter, ul. 25 maja 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 30523. g-41097

Barbič Franc, Hrastek 5, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4755.

Berčič Miroslav, Vrečkova ulica 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S170823, reg. št. 2550, izdala UE Kranj.
p-41010

Bostner Čolak Elizabeta, Pod Belv. 2,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, št.
6680. p-41033

Brecelj Martin, Barjanska cesta 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998974, reg. št. 206447. s-41064

Bregar Božidar, Ljubljanska c. 5, Ko-
čevje, delovno knjižico, reg. št. 53192.
g-41084

Bregar Silva, Rožna dolina c. I 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 611782, reg. št. 44584. s-41045

Butina Klementina, Lepa cesta 21, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-41075

Čeko Boro, Pot na Rakovo jelšo 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 49633, S 15611, izdala UE
Ljubljana. s-41036

Čopi Marko, Brdo 63, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. 794404. p-41045

Damiš Milan, Badovinčeva 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-41008

Dovčič Vivijana, Oktobrske revolucije
37, Izola, zavarovalno polico, št. AO
0393567, ZK 0374768. g-41070

Drljača Dejan, Snebersko nabrežje 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730549. s-41005

Dušič Jožef, Pavlova vas 1, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. 9163. p-41029

Embreliš Janez, Berkovci 29, Videm ob
Ščavnici, delovno knjižico, št. 260797.
p-41014

Feuš Marjanca, Vakmerjeva 2, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 337932. p-41055

Fister Janko, Pot za krajem 28, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170128, reg. št. 7120, izdala UE Kranj.
g-41066

Galičič Bojan, Ul. Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 114416, reg. št. 19221, izdala UE
Kranj. s-41092

Galjanič Alojzija, Jarška cesta 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 343272.
s-41003

Gerkman Marko, Pšata 13, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 115173,
reg. št. 39227, izdala UE Kranj. g-41076

Golob Jelka, Kicar 23, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 21628. g-41068

Golob Milica, Stranska vas 47 B, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19885. g-41086

Goriup Sergij, Rožna dolina c. XVII 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 543514, ser. št. 21537. s-41099

Gorišnik Andrej, Studenčice 15 A, Les-
ce, zavarovalno polico, št. 0366884.
g-41085

Gržinič Bruna, Marezige 102, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15928.
g-41020

Grad Karl, Runtole 3/A, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, št. 2910. p-41041

Grajfoner Uroš, Mladinska ul. 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10117. p-41057

Gulin Igor, Matjaževa ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
889943, reg. št. 130911. s-41098

Gulič Natalija, Prešernov trg 1, Koper,
zavarovalno polico, št. 033922. g-41089

Hribar Janez, Šmartinska cesta 240,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 181220, S 42089, izdala UE Ljubljana.
s-41063

Hupič Bogomil, Zapuže 15 a, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. 16169. g-41080

Ignjatović Božidar, Drožanjska c. 34,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4495. p-41009

Isić Rusto, N. Pozderca 20, Teslič, de-
lovno knjižico. s-41057

Jakoš Olga, Jesenje 11, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9434. s-41002

Jakupovič Sakib, Cesta na Markovec 51,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3257.
g-41088

Jan Peter, Poljubinj 68, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 36261. p-41005

Jelovšek Franc, Straža na gori 17, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala
UE Šentjur pri Celju. p-41070

Jenškovec Andrej, Dobravica 39, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
24496. g-41021

Jerkič Majda, Hrastje 79, Kranj, preklic
potnega lista, objavljen v UL RS, št. 35/96.
p-41001

Jurček Damjana, Novakova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841824, reg. št. 143020. s-41039

Kacijan Primož, Dolenjska cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 1013095, reg. št. 135281.
s-41032

Kahne Barbara, Jakopičeva 10, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13001.
s-41043

Karadžič Marjana, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012621, reg. št. 204171. s-41096

Kobal Peter, Cesta v Jagodje 2, Izola,
vpisni list za čoln, št. 01-03-617-1-1984.
p-41027

Koderman Jože, Nadgoriška cesta 20,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 390049.
s-41059

Komel Matjaž, Bukovica 10, Renče, po-
trdilo o znanju CPP. p-41008

Kompas MTS d. d., Kozina, Kozina, za-
varovanje za tuja vozila zavarovalnice
Adriatic d. d. police, št. 32393-32400.
g-41026

Korak Herta, Cesta na Rupo 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11452, S
722390, izdala Upravna enota Kranj.
s-41093

Koroša Olga, Kopališka 1/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 32456.
p-41053

Kos Boris, Zorana Velnarja 38, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29947.
p-41026

Košič Klara, Goručanova 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 34414. p-41040

Kpčar Natalija, Brdnikova ulica 37,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 331357.
s-41052

Kranjc Kamberov Marko, Tavčarjeva
ulica 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 360790, reg. št. 41350, izdala UE
Kranj. s-41046
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Kravcar Irena, Občine 3, Dobrnič, spri-
čevalo Srednje kmetijske šole. g-41069

Krašovec Barbara, Stranska vas 3, Žu-
žemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27735. g-41073

Krevs Danica, Ravne 17, Tržič, vozniško
dovoljenje. p-41060

Kunej Gvido, Zdole 62, Krško, zavaro-
valno polico, št. 302121. p-41011

Lah Silvo, Ul. Frankolovskih žrtev 28,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29293,
izdala Upravna enota Celje. s-41054

Lapajne Aljoša, Mladinska 10, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9740. p-41003

Lazič Mirko, Vojkova 26, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6883, izdala
UE Piran. p-41064

Lenart Tomaž, Zadobrova 127, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. 38400. p-41021

Lenarčič Renato, Smaregljeva 9, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9439.
g-41028

Loboda Marjan, Za Pšato 7, Loka/Men-
geš, delovno knjižico. s-41009

Lomšek Andrej, Strmec 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1000136, reg. št. 187358. s-41079

Lovrenčec Ciril, Filovci 25, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 21816. p-41013

Martini Janez, Klanska ulica 19, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S63314, reg. št. 78929. s-41100

Marušek Marjan, Draženci 34 E, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 14930, iz-
dala UE Ptuj. g-41067

Mavec Marija, Šorlijeva 32, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 288502,
reg. št. 13212, izdala UE Kranj. g-41074

Maver Ksenja, Povir 19, Sežana, spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Sežani, izdano leta 1995. g-41022

Meglič Tomaž, Ig 19, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 196051. s-41054

Milakovič Boris, Ul. Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27411, izdala UE Kranj. s-41012

Mozetič Černe Vesna, Lukeziči 28, Ren-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-4007

Omčikus Robert, II. prekomorske briga-
de 22, Koper, vozniško dovoljenje, kat. BC,
št. 20796. p-41034

Oštir Stanko, Redjevo 1, Kost. na Krki,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
12518. p-41031

Pajek Stanko, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
972956, reg. št. 151412. s-41011

Pestotnik Anton, Kresniški vrh 33, Kre-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1011. s-41035

Petkovšek Sabina, Vidmarjeva 21, Ljub-
ljana, diplomo Filozofske fakultete smer
francoščina - italijanščina, izdana leta 1978.
s-41083

Pevec Nataša, Cesta M. Zidanška 9, Šent-
jur, spričevalo 4. letnika Srednje tehniške
šole v Celju. g-41077

Plahuta Roman, Polzela 209, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12461.
p-41059

Pozeb Samo, Prušnikova 6, Vojnik, za-
varovalno polico, št. 0279354. g-41090

Radovanovič Borislav, Kogejeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847485, reg. št. 198664. s-41050

Rejc Uroš, Zakriž 3, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10208. p-41004

Rozman Darko, V Radno 42, Brezovica,
preklic delavne knjižice, objavljeno v UL
RS, št. 63/95. s-41029

Rozman Pišek Helena, Vrzdenec 140,
Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930205, reg. št. 123630. s-41048

Rozman Darko, V Radno 42, Brezovica,
delovno knjižico – dvojnik, reg. št. 13478.
s-41030

Sanabor Miroslav, Ulica A. Kotarja Mar-
tina 10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 10. 650, izdal UE Kamnik.
s-41060

Schmidt Goran, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631716, reg. št. 57583. s-41007

Seginj Tomislav, Vojkova 8 A, Nova Go-
rica, delovno knjižico. p-41006

Simič Stevo, Topniška 27, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424401091.
s-41015

Simčič Biserka, Brod 29, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, št. 23060. g-41016

Slana Nikolaj, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1748. s-41056

Soke Andrej, Partizanska 35, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 29801.
p-41015

Soltič Bojan, Močilno 9, Radeče, voz-
niško dovoljenje. p-41037

Stanič Jože, Župelevec 31 d, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 9051. a
p-41030

Strmšek Medved Alenka, Glinškova
ploščad 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 644155, reg. št. 78052.
s-41047

Šeme Stanislav, Pod gozdom II/1, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18911. s-41081

Šepetavc Ferdinand, Trebče 88, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje - duplikat, kat.
BCEFGH, št. 2966. s-41058

Šijanec Jože, Staneta Rozmana 19, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 11142.
p-41016

Širca Andreja, Polje cesta XXXII 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 153358. s-41049

Škrlj Simon, Vrhpolje 1, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
830691. g-41014

Šolinc Marija, Kleče 36, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 514439,
reg. št. 31818. p-41050

Tominc Stanko, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 92079, reg. št. 6608. s-41024

Tomšič Rozalija, Selce 11, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9436.
p-41043

Topovšek Matej, Tabor 12 E, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1058213.
p-41032

Trošt Marica, Kosovelova 25, Vipava,
vozniško dovoljenje, št. 5418. g-41013

Trošt Marjan, Orehovica 31, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
18408. g-41072

Tičar Janez, Iztokova ulica 7, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Gozdarske
tehniške šole v Postojni, izdano leta 1980.
s-41051

Umer Valter, IX korpus 10, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2700.
p-41002

Uni d. o. o., Podbočje 33 a, Podbočje,
delovno knjižico, št. 18795, izdana na ime
Petretič Martin. g-41027

Velencei Izidor, Adamičeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 513117, reg. št. 166403. s-41078

Velić Zlatko, Križevniška ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
193183, S 586720, izdala UE Ljubljana.
s-41062

Vilhar Uroš, Linhartova cesta 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184137, reg. št. 148281. s-41023

Virant Pavel, Jakopičeva ulica 21, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12254. s-41017

Založnik Branko, V Zideh 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18015.
s-41031

Zalokar Jasmina, Nušičeva 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 141/95.
g-41087

Zupan Leopold, Pintarjeva 30, Zagorje,
vozniško dovoljenje, št. 6221. p-41028

Žnidarič Zdenka, Lendavska 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 11973.
p-41012


