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Sodni register

CELJE

Rg-30900

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01417 pri subjektu vpisa HTH,
hidroizolacije, termoizolacije, hidravlika,
d.o.o., Celje, Stegenškova 7, sedež: Ste-
genškova 7, Celje, pod vložno št.
1/01631/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, zastopnikov in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5384397
Osnovni kapital: 2,190.000 SIT
Ustanovitelji: Kerstein Janko in Lipovec

Zlatko, izstopila 6. 4. 1994; Čermak Peter,
Celje, Stegenškova 7, vstopil 24. 12. 1989,
vložil 2,190.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Kerstein Janku in Lipovec Zlatku, ki sta
bila razrešena 6. 4. 1994 kot pomočnika
direktorja.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok, rent-a-car.

Dejavnost se odslej glasi: dobava in mon-
taža dodatne opreme za avtomobile; dobava
in montaža vseh vrst hidroizolacije; dobava
in montaža termoizolacij; dobava in monta-
ža hidroizolacij in termoizolacij za objekte,
kjer se shranjuje sadje in meso; dobava in
montaža hladilniških vrat za omenjene ob-
jekte, za temperaturne režime od 15–40 °C;
dobava in montaža hladilniških vrat za kon-
trolirano atmosfero; dobava in montaža raz-
ličnih vrst hidravličnih črpalk za višje in
visoke tlake; dobava in montaža membran-
skih črpalk ter naprav za nabrizgavanje z
različnimi mediji; zastopniške in posred-
niške storitve v prometu blaga in storitev,
finančnih, tehničnih in poslovnih storitev
ter storitev prometa; prevoz blaga v doma-
čem in mednarodnem cestnem prometu; na-
peljava in popravila gradbenih inštalacij; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
rent-a-car.

Rg-30901

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01574 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa POP, projektiranje in
opremljanje prostora, d.o.o., Velenje, se-
dež: Efenkova 61, Velenje, pod vložno št.
1/00981/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5312361
Osnovni kapital: 1,932.000 SIT
Ustanovitelja: Caglič Katarina in Caglič

Branko, oba iz Velenja, Šaleška 16, vstopila
21. 12. 1989, vložila po 966.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ca-
glič Katarina, ki zastopa družbo brez omeji-
tev in posamično kot namestnica direktorja,
in direktor Caglič Branko, ki zastopa druž-
bo brez omejitev in posamično, imenovan
21. 4. 1994.

Rg-30904

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00612 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa InterTEN, d.o.o., trgovina
in storitve Žalec, Ul. Tomšičeva 1a, sedež:
Ul. Tomšičeva 1a, Žalec, pod vložno št.
1/02173/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe ter spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5597501
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Delak-Lovec Mateja,

vstopila 27. 8. 1990, in Lovec Franc, vstopil
14. 4. 1994, oba iz Žalca, Tomšičeva 1a,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-30906

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01142 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PREVOLNIK – proizvod-
nja, avtotrgovina, d.o.o., Teharje 4, Ce-
lje, sedež: Teharje 4, Celje, pod vložno št.
1/01979/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5400139
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Prevolnik Rosando, Celje,

Teharje 4, vstop 28. 5. 1990, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30909

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00838 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  FINGOREN,  družba  za
upravljanje s skladi, d.d., sedež: Prešer-
nova 8, Velenje, pod vložno št. 1/06297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov, člane nadzornega sve-
ta in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5836522
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pred-

sednik Zupanc Darko in člana uprave Šiba-
kovski Branko in Kovše Alojz, razrešeni 8.
8. 1994; direktorica Petauer-Zupanc Kar-
men, Celje, Rožna ulica 5, imenovana 8. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rigelnik Her-
man, Zupanc Darko in Gabrovec Alojz,
vstopili 8. 8. 1994.

Sprememba statuta z dne 8. 8. 1994.

Rg-30910

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00601 z dne 22. 11. 1995 pod št.
vložka 1/06438/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev delniške družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5906687
Firma: TRDNJAVA, Pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d., Prešernova 8, Ve-
lenje

Skrajšana  firma:  TRDNJAVA,  Poob-
laščena investicijska družba, d.d.

Pravnoorg. oblika: investicijska družba
Sedež: Velenje, Prešernova 8
Osnovni kapital: 1.710,963.000 SIT
Ustanovitelji: FINGOREN – družba za

upravljanje s skladi, d.d., Prešernova 8, Ve-
lenje, vstop 21. 4. 1995, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrnčič Brigita, Velenje, Ulica Jan-
ka Ulriha 34, imenovana 21. 7. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen za sklenitev
naslednjih pogodb ali pravnih dejanj: 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 poslov-
nim načrtom; pogodbe o prenosu opravljanja
plačilnega prometa, hrambe vrednostnih pa-
pirjev in opravljanja poslov o nakupu in
prodaji vrednostnih papirjev na borzi; iz-
plačilo predčasne dividende, za kar potre-
buje predhodno soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Jagrič Milan,
Šibakovski Branko in Klajnšek Damjan, vto-
pili 11. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami.

Pod šifro dejavnosti 65.23 opravlja druž-
ba le dejavnost investicijskih družb.

Rg-30913

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04795 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO BIT, podjetje za ser-
vis in trgovino, d.o.o., Celje, Mariborska
116, sedež: Mariborska 116, Celje, pod
vložno št. 1/01230/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in družbenikov, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5329345
Firma: BIRO BIT, servis in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO BIT, d.o.o.
Sedež: Celje, Delavska 5
Osnovni kapital: 5,080.000 SIT
Ustanovitelji: Mastnak Anton, izstopil

6. 12. 1994; Lončar Ludvik, Celje, Lopata
24b, vložil 3,720.592 SIT, Ibrahimovič
Hamdija, Celje, Čopova 25, vložil 849.884
SIT, Belej Jože, Celje, Breg 28, vložil
299.720 SIT, Verhovšek Zdravko, Loka pri
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Žusmu, Hrastje 16, vložil 134.620 SIT, in
Hrnčič Milan, Celje, Podjavorškova 13, vlo-
žil 75.184 SIT – vstopili 6. 2. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 723 Obdelava podatkov; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-30915

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01738 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa B & B, trgovina, gostinstvo,
avtoprevoz, d.o.o., Pongrac 95d, Griže,
sedež: Pongrac 95d, Griže, pod vložno št.
1/02327/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5444292
Osnovni kapital: 1,549.604 SIT
Ustanovitelja: Bogdanič Tihomir, vložil

1,539.604 SIT, in Bogdanič Živka, vložila
10.000 SIT, oba iz Griž, Pongrac 95d, vsto-
pila 24. 9. 1990, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-30916

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00832 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  GRADNJA,  industrija

gradbenega materiala, Žalec, p.o., Latko-
va vas, Prebold, sedež: Latkova vas 82,
Prebold, pod vložno št. 1/00013/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo firme, zastopnikov in dejavnosti, os-
novni kapital, ustanovitelje in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077761
Firma:  SCHIEDEL-GRADNJA,  pod-

jetje za proizvodnjo, prodajo in montažo
dimnikov, d.d.

Skrajšana  firma:  SCHIEDEL-GRAD-
NJA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 316,385.000 SIT
Ustanovitelji: delavci na podlagi interne

razdelitve, vložili 55,488.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložili
99,541.000 SIT, in Sklad Republike Slove-
nije za razvoj – za prodajo delnic, vložil
161,356.000 SIT – vstopili 27. 7. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Srebre Jelka, Žalec, Podvin 110, raz-
rešena in ponovno imenovana 27. 7. 1995,
in direktor Bošnak Dejan, Celje, Glavni trg
8, imenovan 27. 7. 1995, vsak od njiju za-
stopa družbo skupno s članom uprave, s tem
da potrebuje predhodno soglasje nadzorne-
ga sveta za sklepanje naslednjih poslov: na-
kup – pridobitev, prodajo nepremičnin ter
obremenitev – zastavo nepremičnin; prev-
zem garancij in drugih jamstev za rizike, ki
presegajo 1,400.000 – enmilijonštiristotisoč
ATS v posameznem primeru in 2,800.000 –
dvamilijonaosemstotisoč ATS skupaj v po-
slovnem letu; prevzem garancijskih obvez-
nosti, ki presegajo zakonito predpisane ga-
rancije; pridobitev podjetij in prevzem ude-
ležbe v podjetjih, kakor tudi njihovo proda-
jo; sklepanje licenčnih pogodb, vključno
tistih, ki se nanašajo na software; sklepanje
najemnih, zakupnih, leasing pogodb, ki tra-
jajo več kot eno leto in katerih skupna ob-
veznost znaša več kot 700.000 – sedemsto-
tisoč ATS.

Člani nadzornega sveta: Wallner Mario,
Schmidt Marko, Haidlmair Johann, Pečnik
Anton, Denžič Darko in Kaltenbock Frie-
drich, vstopili 27. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inša-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00381/00677 – 1995/ST.

Rg-30917

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01073 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLIMA, podjetje za gradbe-
ništvo in storitve,d.o.o., Žalec, sedež: La-
va 1, Žalec, pod vložno št. 1/02829/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5508240
Firma: PLIMA, družba za gradbeniš-

tvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLIMA, d.o.o.
Sedež: Žalec, Šlandrov trg 44.

Rg-30918

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00764 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa METRO, Trgovsko podjet-
je na debelo in drobno Celje, p.o., Ul.
XIV. divizije 12, Celje, sedež: Ul. XIV.
divizije 12, Celje, pod vložno št. 1/00926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo dejavnosti, firme, sedeža
in pooblastil zastopnika, osnovni kapital,
ustanovitelje in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5003059
Firma: METRO, trgovska družba, d.d.
Skrajšana firma: METRO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Celje, Prešernova 10
Osnovni kapital: 133,400.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žil 13,340.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
22,890.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 26,680.000 SIT, delavci na podlagi
interne razdelitve, vložili 25,020.000 SIT,
in delavci na podlagi notranjega odkupa,
vložili 45,470.000 SIT – vstopili 29. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marovt Boštjan, Celje, Škapinova 2,
ki od 29. 5. 1995 zastopa družbo brez ome-
jitev, razen za sklepanje pogodb v zvezi z
nakupom in prodajo nepremičnin, kjer pote-
buje soglasje nadzornega sveta.
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Člani nadzornega sveta: Štih Srečko,
Vozlič Milica in Škoberne Marjana, vstopili
29. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, 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; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00322/00481 – 1995/BJ z dne 16. 8. 1995.

Rg-30919

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00747 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MULTITRADE, Podjetje
za storitve kemičnega čiščenja, p.o., Ce-
lje, sedež: Gubčeva 6, Celje, pod vložno št.
1/02403/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti, spremembo firme, pooblastil
zastopnika in dejavnosti, osnovni kapital,
družbenike in njihove deleže s temile po-
datki:

Matična št.: 5452678
Firma: MULTITRADE, storitve kemič-

nega čiščenja, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: MULTITRADE, d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 18,050.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
1,800.000 SIT, Sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vložil 1,800.000 SIT, Sklad RS
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 3,610.000 SIT, Žibret Viktorija, Ce-
lje, Ljubljanska 33, vložila 570.000 SIT,
Berghaus Ana, Celje, Vrhunčeva 35, vložila
570.000 SIT, Gaberšek Helga, Celje, Za-
grad 8, vložila 480.000 SIT, Grabenšek An-
gela, Celje, Jurčičeva 5, vložila 570.000
SIT, Brglez Marija, Celje, Mariborska 76a,

vložila 470.000 SIT, Kvas Viktorija, Slo-
venske Konjice, Vešeniška 1, vložila
570.000 SIT, Kovačič Marija, Celje, Plan-
karjeva 1, vložila 570.000 SIT, Pungaršek
Marjeta, Celje, Muzejski trg 5, vložila
570.000 SIT, Gubenšek Metka, Planina pri
Sevnici 21, vložila 480.000 SIT, Apotekar
Marinka, Šmartno v Rožni dolini, Šmartno
43a, vložila 480.000 SIT, Lebič Tatjana, Ce-
lje, Lopata 38, vložila 380.000 SIT, Zabu-
košek Stanko, Ponikva 35, vložil 570.000
SIT, Rukavina Elga, Celje, Kajuhova 9, vlo-
žila 570.000 SIT, Sovinc Štefka, Celje, Ce-
sta na Ljubečno 15, vložila 380.000 SIT,
Gajšek Romana, Celje, Pečovnik 26, vložila
480.000 SIT, in Udrih Tomaž, Celje, Tru-
barjeva 29, vložil 3,130.000 SIT – vstopili
24. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Udrih
Tomaž, razrešen 5. 6. 1995 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52474 Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00372/00483 – 1995/IJS z dne 13. 10. 1995.

Rg-30921

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00828 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa Tovarna nogavic Polzela,
p.o., Polzela 171, Polzela, sedež: Polzela
171, Polzela, pod vložno št. 1/00397/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo firme, dejavnosti in zastopni-
kov, osnovni kapital, ustanovitelje in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5041210
Firma:  POLZELA,  tovarna  nogavic,

d.d.
Skrajšana firma: POLZELA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 941,947.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žil 94,195.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
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94,195.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 188,389.000 SIT, delavci na podlagi
interne razdelitve, vložili 188,389.000 SIT
in delavci na podlagi notranjega odkupa,
vložili 376,779.000 SIT – vstopili 14. 7.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ga-
lackaj Dušan, razrešen 14. 7. 1995 kot vodja
zunanjetrgovinskega prometa; Došler Alojz,
Šempeter 272, razrešen 14. 7. 1995 kot di-
rektor in imenovan za predsednika, ki za-
stopa družbo s člani uprave, ter člani upra-
ve: Srčnik Branko, Prebold, Latkova vas
242, Kišič Vinko, Žalec, Čopova 5, in Ogris
Franc, Polzela 25a, imenovani 14. 7. 1995,
ki zastopajo družbo skupaj s predsednikom
uprave.

Člani nadzornega sveta: Turnšek Anton,
Cizej Marija, Božnik Ivan, Dobovičnik Ma-
rija, Ribič Valerija in Mežnar Slavko, vsto-
pili 14. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5143 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina 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; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z last-
nimi 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; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske 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; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 75252 Poklicno in prostovoljno ga-
silstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00385/00458 – 1995/MB z dne 27. 9. 1995.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-30922

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01120 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTED, export-import in tr-
govina, d.o.o., Celje, Dečkova 56, sedež:
Dečkova 56, Celje, pod vložno št.
1/01233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5332982
Osnovni kapital: 1,509.632,60 SIT
Ustanovitelj: Miletič Momčilo, Celje,

Dečkova 56, vstop 18. 2. 1990, vložek
1,509.632,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30923

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02264 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DOSJE, poslovno prevaja-
nje in sodno tolmačenje, d.o.o., Velenje,
Lipa 18, sedež: Lipa 18, Velenje, pod vlož-
no št. 1/03301/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.
ter spremembo firme, sedeža, družbenikov
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5639433
Firma: CVAR IN CVAR, poslovno pre-

vajanje in sodno tolmačenje, d.n.o.
Skrajšana firma: CVAR IN CVAR,

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

odgovornostjo
Sedež: Velenje, Šaleška 2c
Ustanovitelja: Cvar Miroslava in Cvar

Matjaž, oba iz Velenja, Lipa 18, vstopila
10. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cvar
Miroslava, razrešena 10. 5. 1994 kot direk-
torica in imenovana za družbenico, in druž-
benik Cvar Matjaž, imenovan 10. 5. 1994,
zatopata družbo brez omejitev.

Rg-30924

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01157 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PARCOM, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Rimske Toplice,
Globoko 11c, sedež: Globoko 11c, Rimske
Toplice, pod vložno št. 1/03139/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5531764
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Paradižnik Marija in Para-

dižnik Vladimir, izstopila 20. 4. 1994; Para-
dižnik Ines, Celje, Kajuhova 11, vstopila
22. 10. 1991, vložila 1,510.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-30925

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00746 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa WEISS, Fizično varovanje
objektov, sejmov, prevzem denarja in
dragocenih kovin, d.o.o., Celje, Milčin-
skega 11, sedež: Milčinskega 11, Celje,
pod vložno št. 1/03035/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe ter spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5509378
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Weiss Nada, vstopila

14. 1. 1993, vložila 743.795,25 SIT, ter
Weiss Adrijana, Weiss Oliver in Weiss Du-
šan, vstopili 18. 4. 1994, vložili po
252.068,25 SIT, vsi iz Celja, Milčinskega
11, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-30927

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00765 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SERVIS SEMIČ, podjetje
za opravljanje servisnih storitev in trgo-
vine na debelo in drobno neživilskih pro-
izvodov, d.o.o., Šmarje pri Jelšah 69, se-
dež: Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/01011/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, družbeni-
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kov in zastopnikov, sedež, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317924
Firma: SEMIČ, družba za opravljanje

servisnih storitev, trgovino in proizvod-
njo, d.o.o, Šmarje pri Jelšah

Skrajšana firma: SEMIČ, d.o.o., Šmar-
je pri Jelšah

Sedež: Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 69

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Semič Ivan, izstopil 4. 10.

1994; Semič Janič Zofija in Janič Borut,
vložila po 500.000 SIT, ter Semič Martina
in Semič Teja, vložili po 250.000 SIT, vsi iz
Šmarja pri Jelšah 69, vstopili 4. 10. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Semič Janič Zofija in Janič Borut, ime-
novana 4. 10. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov.

Rg-30929

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02699 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AS inženiring, Efenkova 61,
Titovo Velenje, d.o.o., sedež: Efenkova 61,
Titovo Velenje, pod vložno št. 1/01530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža ter povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5356598
Firma: AS INŽENIRING, d.o.o., Vele-

nje, Kardeljev trg 3
Skrajšana firma: AS, d.o.o., Velenje
Sedež: Velenje, Kardeljev trg 3
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Končan Matjaž, Velenje,

Šaleška 2b, vstop 5. 4. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30932

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01916 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO OPREMA, podjetje
za popravilo in vzdrževanje precizne me-
hanike, d.o.o., Gorica 51, Celje, sedež: Go-
rica 51, Celje, pod vložno št. 1/00746/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5354382
Osnovni kapital: 4,454.253,40 SIT
Ustanoviteljica: Žolnir Romana, Celje,

Gorica 51, vstop 30. 10. 1989, vložek
4,454,253,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30935

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01914 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TEMARK, podjetje za tr-
govinsko dejavnost, d.o.o., Miklošičeva 1,
Celje, sedež: Miklošičeva 1, Celje, pod
vložno št. 1/01021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega vložka,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5311837
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelji: Poznič Marko in Plaznik

Janko, izstopila 26. 4. 1994; Poznič Metka,
Celje, Goriška 1, vstopila 26. 4. 1994, vlo-
žila 1,605.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poznič Marko, razrešen 26. 4. 1994;
direktorica Poznič Metka, imenovana 26. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30936

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02313 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MARANTA, podjetje za
projektiranje, d.o.o., Celje, Zagrad 36b,
sedež: Zagrad 36b, Celje, pod vložno št.
1/02165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5452384
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Simona, Celje,

Zagrad 36b, vstop 10. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30937

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01977 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROMONA, Podjetje za
proizvodnjo, montažo, načrtovanje in tr-
govino, d.o.o., Trnovo 1, Laško, sedež: Tr-
novo 1, Laško, pod vložno št. 1/01683/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5852200
Firma: DIPOS, družba za inženiring,

proizvodnjo in prodajo, d.o.o.
Skrajšana firma: DIPOS, d.o.o.
Sedež: Laško, Trnovo 5a
Osnovni kapital: 1,752.830 SIT
Ustanovitelji: Dornik Roman in Kamen-

šek Eduard, izstopila 28. 4. 1994; Obrovnik
Alojz, Laško, Trnovo 14, vstopil 28. 4. 1994,
vložil 1,752.830 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Dornik Roman in Kamenšek
Eduard, razrešena 28. 4. 1994; direktor
Obrovnik Alojz, imenovan 28. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in

drobno živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok; posredniški, agencij-
ski, zastopniški, komercialni, komisijski,
špediterski in akviziterski posli v prometu
blaga in storitev; elektro in strojni inženi-
ring; izdelava električnih in elektronskih
strojev in naprav; proizvodnja strojev in na-
prav; servis: popravilo in vzdrževanje elek-
tričnih in elektronskih strojev in naprav ter
strojev in naprav; prevoz blaga in potnikov
v cestnem prometu; kovinsko predelovalna
dejavnost; izvajanje vseh vrst električnih
meritev; zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu; servis: popravilo in vzdrževanje ter
polnjenje gasilskih aparatov; izvajanje tlač-
nih preizkusov posod in varnostnih venti-
lov; gostinske storitve prehrane; druge go-
stinske storitve; turistična agencija.

Rg-30938

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00742 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTERDENT, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije
14, sedež: Ul. XIV. divizije 14, Celje, pod
vložno št. 1/00939/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo zastopnika in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5308585
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zagožen Iztok in Zagožen

Barbara, oba iz Celja, Travniška 33, vstopi-
la 15. 12. 1989, vložila po 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zagožen Iztok, imenovan 11. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: posredo-
vanje in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; marketing; drugo izobraževanje; razi-
skovalno-razvojne storitve v gospodarskih
dejavnostih; notranjo in mednarodno špedi-
cijo, komisijske posle na področju prometa
blaga in storitev; prevoz blaga v domačem
in mednarodnem cestnem prometu.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok, razen umetnin in sta-
rin; izdelovanje, nakup in prodaja zoboz-
dravstvenih materialov in opreme; posredo-
vanje in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; marketing; drugo izobraževanje; razi-
skovalno razvojne storitve v gospodarskih
dejavnostih; notranja in mednarodna špedi-
cija, komisijski posli na področju prometa
blaga in storitev; prevoz blaga v domačem
in mednarodnem cestnem prometu.

Rg-30940

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02479 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ROMES, trženje in proda-
ja, d.o.o., Celje, Lopata n. h., sedež: Lopa-
ta n. h., Celje, pod vložno št. 1/03775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5586500
Firma: ROMES, trženje in prodaja,

d.o.o.
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Skrajšana firma: ROMES, d.o.o.
Sedež: Celje, Lopata 29d
Osnovni kapital: 2,284.156,66 SIT
Ustanovitelja: Robič Franc in Robič Ma-

rija, oba iz Celja, Lopata 38, vtopila 23. 3.
1992, vložila po 1,142.078,33 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-30943

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02472 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa JAKI TRANSPORT, trans-
portno podjetje, d.o.o., Šmarje pri Jel-
šah, Vinski vrh 18, sedež: Vinski vrh 18,
Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/04023/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5624622
Osnovni kapital: 2,303.000 SIT
Ustanovitelj: Žlender Jakob, Šmarje pri

Jelšah, Vinski vrh 18, vstop 26. 3. 1992,
vložek 2,303.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30944

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00905 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRATIS, gradbeno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Šmarje, Šmarje
pri Jelšah 167, sedež: Šmarje pri Jelšah
167, Šmarje, pod vložno št. 1/04135/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki
ter spremembo firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5829488
Firma: GRATIS, gradbeno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Šmarje, Cerovec pri
Šmarju 3a

Skrajšana firma: GRATIS, d.o.o., Šmar-
je, Cerovec pri Šmarju 3a

Sedež: Šmarje, Cerovec pri Šmarju 3a
Osnovni kapital: 4,207.790 SIT
Ustanovitelj: Josič Slavko, Šmarje,

Šmarje pri Jelšah 167, vstop 2. 4. 1992,
vložek 4,207.790 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30946

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00705 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TRDNJAVA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., Prešernova 8,
Velenje, sedež: Prešernova 8, Velenje, pod
vložno št. 1/06438/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pooblastilo upravi za po-
večanje osnovnega kapitala (odobreni kapi-
tal) s temile podatki:

Matična št.: 5906687
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v tč.

6.3.1. statuta z dne 21. 4. 1995, da se os-
novni kapital poveča za 85,548.150 SIT z
izdajo novih delnic za vložke (odobreni
kapital).

Rg-30947

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01154 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DAR-DENJ, d.o.o., pro-
izvodno, trgovinsko in gostinsko podjet-
je, Frankolovo, sedež: Verpete 4, Franko-

lovo, pod vložno št. 1/03646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5581346
Osnovni kapital: 1,527.368 SIT
Ustanovitelja: Serbot Darja, izstopila

20. 11. 1991, in Srebot Jurij, vstopil 13. 7.
1993, oba iz Frankolovega, Verpete 7, vlo-
žila po 763.684 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-30948

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00670 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa A TRUST, družba za
upravljanje s skladi, d.d., sedež: Prešer-
nova 8, Velenje, pod vložno št. 1/06297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5836522
Osnovni kapital: 75,000.000 SIT

Rg-30949

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00468 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FINGOREN, družba za
upravljanje s skladi, d.d., sedež: Prešer-
nova 8, Velenje, pod vložno št. 1/06297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala z vložki,
spremembo firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5836522
Firma: A TRUST, družba za upravlja-

nje s skladi, d.d.
Skrajšana firma: A TRUST, d.d.
Dodatna oblika: družba za upravljanje
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 6523

Drugo finančno posredništvo, d.n.
Vpiše se sklep skupščine z dne 6. 3.

1995, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 25,000.000 SIT (Srg 468/95/.

Sprememba statuta z dne 6. 3. 1995.
Pod šifro dejavnosti 65.23 družba lahko

opravlja le dejavnost upravljanja investicij-
skih skladov.

Rg-30950

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01514 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ERTEX – Trgovinsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Žalec, Šlan-
drov trg 28, sedež: Šlandrov trg 28, Žalec,
pod vložno št. 1/00937/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme in povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5309310
Firma:  ERTEX,  trgovinsko  in  pro-

izvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ERTEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ramšak Ernest, Žalec,

Šlandrov trg 28, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30951

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01458 z dne 15. 11. 1995 pri

subjektu vpisa KOMA, marketing, d.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini 157, sedež:
Šempeter v Savinjski dolini 157, Šempe-
ter v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/00815/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe ter spre-
membo poslovnih deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5298644
Osnovni kapital: 1,763.808 SIT
Ustanovitelji: Janič Irena, vložila

561.060 SIT, Janič Živana, vložila 753.260
SIT, in Janič Peter, vložil 449.488 SIT, vsi
iz Šempetra v Savinjski dolini 157, vstopili
24. 11. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Janič Irena, razrešena 21. 4. 1994;
direktorica Janič Živana, imenovana 21. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30952

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01413 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa POSVET P, kmetijstvo, tr-
govina in storitve, d.o.o., Slov. Konjice,
Prevrat 45, sedež: Prevrat 45, Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/01488/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benika in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5349460
Firma: GALEJA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: GALEJA, d.o.o., Slo-

venske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice, Vinogradna

ul. 24
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Punčuh Božidar, Punčuh

Sonja in Punčuh Žarko, izstopili 20. 6. 1994;
Udovič Brumec Snežana, Slovenske Konji-
ce, Vinogradna 24, vstopila 20. 6. 1994,
vložila 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Punčuh Božidar, razrešen 20. 7. 1994;
direktorica Udovič Brumec Snežana, ime-
novana 20. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-30953

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01477 z dne 17. 11. 1995 pri
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subjektu vpisa POSVET, poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Rogaška Slatina, Žibernik
50, sedež: Žibernik 50, Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/00849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo družbenikov in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310580
Osnovni kapital: 2,025.000 SIT
Ustanovitelji: Aleksič Marjan, Slakan

Marta in Možina Jože, izstopili 20. 4. 1994;
Škrinjarić Davorin, Rogaška Slatina, Žiber-
nik 50, vstopil 23. 11. 1989, vložil 2,025.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1995: 4521
Slošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5133 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s

kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
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.; 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje 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 izdelkov 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
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.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti 7412 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske, pod ši-
fro dejavnosti 7460 vse, razen poizvedoval-
nih dejavnosti in dejavnosti zasebnih detek-
tivov.

Rg-30954

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01484 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HROVAT, gradbeno, kovi-
narsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Stra-
nice, sedež: Križevec 49, Stranice, pod
vložno št. 1/01340/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5357071
Firma: HROVAT, d.o.o., proizvodno,

kovinarsko in trgovsko podjetje, Stranice
Sedež: Stranice, Stranice 33b
Osnovni kapital: 2,236.730 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Rudi, Stranice 33b,

vstop 28. 12. 1989, vložek 2,236.730 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 8 Št. 1 – 10. I. 1997

testenin; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-30956

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01490 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RIHTER, proizvodnja in
trgovina z lesom, d.o.o., Žalec, sedež: Go-
tovlje, Žalec, pod vložno št. 1/04527/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5709059
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rihter Srečko, Griže, Mi-

gojnice 25a, vstop 2. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30957

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01588 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VITRA, podjetje za varo-
vanje premoženja, d.o.o., Celje, Vodniko-
va 2, sedež: Vodnikova 2, Celje, pod vlož-
no št. 1/02026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme in skrajšane firme
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5404533
Firma: VITRA, podjetje za varovanje

premoženja, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: VITRA, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 5,223.000 SIT
Ustanovitelj: Šikovec Maksel, Celje,

Škvarčeva 20, vstop 31. 8. 1990, vložek
5,233.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 4531
Električne inštalacije; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 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 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; 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; 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;
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 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina 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; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti 74.60 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen poizvedovalne de-
javnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-30958

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01593 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KALMA, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Hribernikova 1,
Mozirje, sedež: Hribernikova 1, Mozirje,
pod vložno št. 1/05886/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5803209
Osnovni kapital: 1,585.920,30 SIT
Ustanoviteljica: Pavlin Marija, Mozirje,

Savinjska cesta 26, vstop 21. 6. 1993, vlo-
žek 1,585.920,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4534 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
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kov, d.n.; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-30961

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02268 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa LITHOTEAM & CO., Pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Teharska 80, sedež: Tehar-
ska 80, Celje, pod vložno št. 1/00945/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5306051
Firma: LITHOTEAM & CO, proizvod-

nja, storitve in trgovina, d.o.o., Celje, Bev-
kova 3

Skrajšana firma: LITHOTEAM, d.o.o.,
Celje, Bevkova 3

Sedež: Celje, Bevkova 3
Osnovni kapital: 16,844.277,60 SIT
Ustanovitelja: Leskovšek Branko, Celje,

Teharska cesta 80, vložil 111.172,24 SIT, in
Robert Richard Gottfried Jungmichel, Kelk-
heim – Nemčija, Fasanenstrasse 1, vložil
16,733.105,36 SIT – vstopila 28. 11. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30962

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01063 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa JEŽOVNIK, Mesno – trgov-
sko podjetje, d.o.o., Griže, Migojnice 4b,
sedež: Migojnice 4b, Griže, pod vložno št.
1/01808/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5379237
Osnovni kapital: 2,032.000 SIT
Ustanovitelj: Ježovnik Vincenc, Griže,

Migojnice 4b, vstop 11. 5. 1990, vložek
2,032.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30963

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02186 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa BILCOM, d.o.o., procesna
tehnika, Kozjanskega odreda 15, Ro-
gaška Slatina, sedež: Kozjanskega odre-
da 15, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/02724/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5482810
Osnovni kapital: 2,224.000 SIT
Ustanovitelja: Bilušić Radovan, Rogaška

Slatina, Kozjanskega odreda 15, in Bilušić
Zvonimir, Rogatec 164, vstopila 12. 10.
1990, vložila po 1,112.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-30964

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01075 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa O-FER, proizvodnja, trgovina
in storitve, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Latkova vas 71b, Prebold,
sedež: Latkova vas 71b, Prebold, Latkova
vas 71b, pod vložno št. 1/03299/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža ter povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5558778
Firma: O-FER, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Latkova vas 156, Pre-
bold

Skrajšana firma: O-FER, d.o.o., Latko-
va vas 156, Prebold

Sedež: Prebold, Latkova vas 156
Osnovni kapital: 1,503.767 SIT
Ustanovitelj: Ogradi Ferdinand, Prebold,

Latkova vas 156, Prebold, vstop 16. 12.
1991, vložek 1,503.767 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-30965

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01943 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠIF, Podjetje za avtoprevoz,
zemeljska dela in trgovino, d.o.o., Marija
Dobje 14, Dramlje, sedež: Marija Dobje
14, Dramlje, pod vložno št. 1/02298/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5577624
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štrajhar Franc in Štrajhar

Irena, oba iz Dramelj, Marija Dobje 14,
vstopila 6. 9. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30966

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02174 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRENOS, Proizvodnja opre-

me, d.o.o., Titovo Velenje, Cesta 9/7, se-
dež: Cesta 9/7, Titovo Velenje, pod vložno
št. 1/00705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, sede-
ža in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5294711
Firma: PRENOS, proizvodnja opreme,

d.o.o.
Skrajšana firma: PRENOS, d.o.o.
Sedež: Velenje, Cesta 9/7
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Jurak Jožef, vstopil 8. 11.

1989, in Jurak Marija Magdalena, vstopila
4. 5. 1994, oba iz Velenja, Cesta 9/7, vložila
po 805.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurak Jožef, imenovan 8. 11. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30968

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02021 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PIRAMIDA, Kovinski iz-
delki, d.o.o., Škalska 5, Slovenske Konji-
ce, sedež: Škalska 5, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/01137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5318530
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drame Karel, Slovenske

Konjice, Dobrava pri Konjicah 25, vstop
22. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-30969

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01682 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠMARJETRANS, Podjetje za
špedicijo in trgovino, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah 196, sedež: Šmarje pri Jelšah 196,
Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/02317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme in družbenika zaradi odsvoji-
tve poslovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5455847
Firma:  ŠMARJETRANS  CVETKO

JEZOVŠEK, podjetje za špedicijo in tr-
govino, d.o.o., Šmarje pri Jelšah

Skrajšana  firma:  ŠMARJETRANS
CVETKO JEZOVŠEK, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah 196

Osnovni kapital: 21.287.000 SIT
Ustanovitelja: Jezovšek Cvetko, Šmarje

pri Jelšah, Šmarje, vstop 18. 12. 1990, vlo-
žek 21.287.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Golub Zvonimir, izstop 25. 4. 1994.

Rg-30973

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01088 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa KONING, podjetje za inženi-
ring in projektiranje, d.o.o., Slovenske
Konjice, Mestni trg 7, sedež: Mestni trg 7,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/01029/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme ter povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5316952
Firma: KONING, inženiring in projek-

tiranje, d.o.o., Slovenske Konjice
Skrajšana firma: KONING, d.o.o., Slo-

venske Konjice
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Brunčič Edvard, Zreče,

Cesta na Roglo 17, in Fijavž Vladimir, Slo-
venske Konjice, Cesta na Goro 2, vstopila
26. 12. 1994, vložila po 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-30976

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01085 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARKKOL, trgovina na drob-
no, d.o.o., Žalec, trgovina na drobno,
d.o.o., Žalec, Cesta na Lavo 8, sedež: Ce-
sta na Lavo 8, Žalec, pod vložno št.
1/02349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža in
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5455952
Firma: MARKKOL, trgovina in servis,

d.o.o.
Skrajšana firma: MARKKOL, d.o.o.
Sedež: Žalec, Cesta na Lavo 8a
Osnovni kapital: 2,018.177,20 SIT
Ustanovitelji: Kitak Damir in Kitak Dra-

go, vstopila 28. 3. 1990, ter Kitak Karl in
Kitak Ljudmila, vstopila 11. 4. 1994, vsi iz
Žalca, Cesta na Lavo 8a, vložili po
504.544,30 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-30977

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03864 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARKKOL, trgovina in ser-
vis, d.o.o., sedež: Cesta na Lavo 8a, Žalec,
pod vložno št. 1/02349/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455952
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kitak Drago, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Kitak Damir, Žalec, Ceta na Lavo
8a, imenovan 22. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 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.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 312 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no 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.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1994.

Rg-30978

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03205 z dne 7. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLIMA, družba za gradbeniš-
tvo in storitve, d.o.o., sedež: Šlandrov trg
44, Žalec, pod vložno št. 1/02829/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5508240
Osnovni kapital: 1,506.600 SIT
Ustanovitelji: Valant Matej, Šempter v

Savinjski dolini, Šempeter 91h, vstop 23.
1. 1991, vložek 452.000 SIT, Sirše Boris,
Prebold, Skozi gaj 17, vstop 21. 12. 1993,

vložek 602.600 SIT, in Hrastnik Nataša,
Griže, Migojnice 12, vstop 12. 12. 1993,
vložek 452.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hrastnik Nataša, imenovana 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30979

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01066 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIRO BIT, podjetje za servis
in trgovino, d.o.o., Celje, Mariborska 116,
sedež: Mariborska 116, Celje, pod vložno
št. 1/01230/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5329345
Dejavnost družbe se razširi za opravlja-

nje dejavnosti: proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponet; proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov.

Dejavnost družbe je odslej: servisiranje
pisalne tehnike, elektronske pisalne tehni-
ke, kalkulatorjev, registrirnih blagajn, foto-
kopirnih strojev, tiskalnikov in PC, mikro
filmov, tehtnic; trgovina na debelo in drob-
no z neživilskim blagom naslednjih trgov-
skih strok: elektrotehnični in elektronski
aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji,
deli in potrebščine, elektrotehnični stroji,
naprave, oprema in elektrotehnični material
ter svetilna telesa, pohištvo, papir, šolski in
pisarniški material, oprema in potrebščine,
fotografski in kinematografski aparati, in-
strumenti in aparati za potrebe izobraževa-
nja, znanstvenega raziskovanja in za po-
klicno uporabo; zastopanje v okviru regi-
striranega predmeta poslovanja; komisijska
prodaja rabljenih elektrotehničnih in elek-
tronskih aparatov, radijskih in TV sprejem-
nikov ter pisarniške opreme in potrebščin;
posojanje birotehnične opreme (fotokopirni
stroji, registrske blagajne, pisalni stroji
ipd.); druge neomenjene storitve, od tega
razmnoževanje in izdelava fotografskih in
drugih kopij, vezava knjig, tiskanje propa-
gandnega materiala; proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov.

Rg-30983

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02473 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa REDOOS, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Mozirje, Nove
loke 11, sedež: Nove loke 11, Mozirje, pod
vložno št. 1/03661/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in spremembo
akta o ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5736943
Osnovni kapital: 1,893.962,20 SIT
Ustanovitelj: Presečnik Miran, Mozirje,

Nove loke 11, vstop 18. 1. 1993, vložek
1,893.962,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-30984

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03278 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
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jektu vpisa PLIMA, družba za gradbeniš-
tvo in storitve, d.o.o., sedež: Šlandrov trg
44, Žalec, pod vložno št. 1/02829/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe z dne 15. 4.
1994 s temile podatki:

Matična št.: 5508240
Dejavnost družbe se razširi še za nasled-

njo dejavnost: rušenje objektov in zemelj-
ska dela; poskusno vrtanje in sondiranje;
splošna gradbena dela; druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok.

Dejavnost družbe je odslej: gradnja pro-
metnih objektov; gradnja hidrogradbenih
objektov; gradnja drugih objektov nizke
gradnje; napeljava in popravilo gradbenih
inštalacij; zaključna in obrtna dela v grad-
beništvu; storitve reklame in propagande;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; površinska in
podzemeljska raziskovanja; hidrološka ra-
ziskovanja; inženirska geološka raziskova-
nja; projektiranje gradbenih objektov; me-
lioracije, navodnjavanje in odvodnjavanje
zemljišč in drugo projektiranje; organizaci-
ja in posredovanje pri izgradnji kompletnih
gospodarskih in drugih objektov; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
knjigovodske storitve; obdelava podatkov;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; špedicija; neomenjene poslovne stori-
tve; trgovina na debelo in drobno živilskih
in neživilskih proizvodov vseh trgovskih
strok; zastopanje tujih firm; posredovanje v
prometu blaga z živilskimi in neživilskimi
izdelki in storitev; rušenje objektov in ze-
meljska dela; poskusno vrtanje in sondira-
nje; splošna gradbena dela; druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok.

Rg-30985

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00881 z dne 17. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VELTRAG, podjetje za
projektiranje, nadzor, montažo, vzdrže-
vanje električnih naprav in instalacij ter
trgovina, d.o.o., Matke 41, Prebold, se-
dež: Matke 41, Prebold, pod vložno št.
1/04448/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5725127
Osnovni kapital: 2,773.594 SIT
Ustanovitelja: Veber Jože, vstopil 3. 9.

1992, vložil 2,376.724 SIT, in Veber Bošt-
jan, vstopil 10. 8. 1993, vložil 396.870 SIT,
oba iz Prebolda, Matke 41, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-30989

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00829 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HMEZAD TRGOVINA, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Žalec, sedež:
Aškerčeva 4, Žalec, pod vložno št.
1/04191/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo dejavnosti, firme,
pooblastil, zastopnika, družbenikov in nji-
hovih poslovnih deležev ter povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5625793
Firma: HMEZAD TRGOVINA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 166.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
83.000 SIT, Kapitalski sklad invalidskega
in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložil 83.000 SIT,
Ramšak Marjan, Petrovče 100, vložil
629.000 SIT, in Voh Renata, Šempeter v
Savinjski dolini, Doberteša vas 40a, vložila
539.000 SIT – vstopili 29. 5. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ram-
šak Marjan, 29. 5. 1995 kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00380/00415 – 1995/TJ z dne 27. 9. 1995.

Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-30991

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01814 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NADETA, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Celje, sedež: Kraigher-

jeva 16, Celje, pod vložno št. 1/02987/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, pristop
družbenika in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5501563
Osnovni kapital: 5,203.900 SIT
Ustanovitelja: Fajs Nada, Celje, Ul. II.

grupe odredov 36, vstop 24. 7. 1991, vložek
2,605.950 SIT, in Fajs Pavel, Celje, Ul. II.
grupe odredov 39, vstop 24. 4. 1994, vložek
2,597.950 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fajs Pavel, imenovan 24. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30993

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02375 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CAREX, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Pre-
bold 154, Prebold, sedež: Prebold 154,
Prebold, pod vložno št. 1/02062/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki
ter spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5409624
Firma: CAREX, podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o., Prebold,
Prečna pot 4

Skrajšana firma: CAREX, d.o.o., Pre-
bold, Prečna pot 4

Sedež: Prebold, Prečna pot 4
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Vladislav, Prebold,

Prečna pot 4, vstop 30. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30994

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01893 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VOFRA TOTAL, trgovina
in storitve, d.o.o., Šlandrov trg 9, Žalec,
sedež: Šlandrov trg 9, Žalec, pod vložno
št. 1/01840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe ter
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5378273
Firma: VOFRA TOTAL, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VOFRA TOTAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,677.504 SIT
Ustanovitelj: Volasko Franc, Celje, Ce-

sta Ipavčeva 2, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,677.504 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30999

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02613 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LINGUA, podjetje za pre-
vajanje, inštrukcije, posredovanje, d.o.o.,
Rogatec 237a, sedež: Rogatec 237a, Roga-
tec, pod vložno št. 1/01339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:
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Matična št.: 5341710
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Roškar Irena, Rogatec

237a, vstop 22. 12. 1989, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31001

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01353 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa R SHOP, Trgovina, zasto-
panje in posredništvo, d.o.o., Velenje, se-
dež: Ulica Vrnjačke banje 2, Velenje, pod
vložno št. 1/03637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo družbenikov, firme, se-
deža in tipa zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576938
Firma: RAJTER & RAJTER, storitve

in trgovina, d.n.o., Velenje, Koželjskega 2
Skrajšana firma: RAJTER & RAJTER,

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

odgovornostjo
Sedež: Velenje, Koželjskega 2
Ustanovitelja: Rajter Zala, izstopila in

ponovno vstopila 15. 12. 1994, in Rajter
Branko, vstopil 15. 12. 1994, oba iz Vele-
nja, Koželjskega 2, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Raj-
ter Zala, razrešena 15. 12. 1994 kot direkto-
rica in imenovana za družbenico, in Rajter
Branko, razrešen 15. 12. 1994 kot zastopnik
in imenovan za družbenika, zastopata druž-
bo brez omejitev, posamično.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro dejavnosti K 74.12 opravlja
družba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-31002

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02430 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa NATJA, trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o., Velenje, Uriskova 16,
sedež: Uriskova 16, Velenje, pod vložno
št. 1/06173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5821851
Osnovni kapital: 1,591.493 SIT
Ustanoviteljica: Javornik Nataša, Vele-

nje, Uriskova 16, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,591.493 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31005

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02402 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa CSM, podjetje za propagando

in turizem, d.o.o., Kavče 64, Velenje, se-
dež: Kavče 64, Velenje, pod vložno št.
1/04090/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe ter spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5656460
Osnovni kapital: 1,688.820 SIT
Ustanovitelj: Cestnik Samo, Velenje,

Kavče 64, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,688.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: opravljanje storitev
ekonomske in reklamne propagande; turi-
stično posredovanje; računalniško obliko-
vanje in obdelava podatkov; računalniški
inženiring; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
namizno založništvo; grafična dejavnost.

Rg-31006

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01936 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa BORAL, storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Solčava, sedež: Solča-
va 1, Solčava, pod vložno št. 1/05225/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in spremembo pri utanoviteljici in
zastopnici s temile podatki:

Matična št.: 5732913
Osnovni kapital: 1,500.835 SIT
Ustanoviteljica: Cigala Marija oziroma

od 26. 4. 1994 Cigala Antolič Marija, Sol-
čava 1, vložek 1,500.835 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cigala Marija, oziroma od 26. 4.
1994 Cigala Antolič Marija, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-31009

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02787 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa OPTIS, podjetje za organiza-
cijo, proizvodnjo, trgovino, inženiring in
storitve, d.o.o., Celje, sedež: Ul. Marjana
Jerina 10, Celje, pod vložno št. 1/05013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe ter spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691885
Osnovni kapital: 1,858.083 SIT
Ustanovitelj: Rozman Franjo, Celje, Ška-

pinova ul. 2, vstop 19. 11. 1992, vložek
1,858.083 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: zaključ-
na in obrtna dela v gradbeništvu.

Dejavnost se sedaj glasi: opravljanje
vseh aktivnosti s področja trženja; storitve
reklame in ekonomske propagande; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; leasing prodaja neživilskih proizvo-
dov; odkup in prodaja kmetijskih pridelkov
in živine; razvoj, proizvodnja in servisira-
nje alarmnovarnostnih, signalnovarnostnih
in telekomunikacijskih naprav; računalniški
in programski inženiring; špedicija, posred-
niški, agencijski in komisijski ter skladiščni
posli; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; obrtne storitve in popravila; trgo-

vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; ekonomske in orga-
nizacijske storitve; prirejanje sejmov in raz-
stav; proizvodnja embalaže iz lesa in papir-
ja; proizvodnja polizdelkov in izdelkov iz
lesa; založništvo; gostinstvo in turizem;
opravljanje menjalniških poslov; šiviljstvo
in pletiljstvo; uvajanje sistemov izobraže-
vanja kadrov; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; odkup in prodaja lesa in le-
snih izdelkov.

KRŠKO

Rg-1058

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00161 z dne 18. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa AGRARIA BREŽICE, pro-
izvodnja in trgovina, p.o., sedež: Šentle-
nart 72, Brežice, pod vložno št. 1/01251/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5409039
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vučajnik Ivan, razrešen 13. 6. 1996;
direktor Vranetič Franc, Kapele 21, imeno-
van 13. 6. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev kot v.d. direktorja.

Rg-1059

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00106 z dne 19. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa Center za socialno delo Breži-
ce, sedež: Trg izgnancev 12a, Brežice, pod
vložno št. 1/00274/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5255015
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Drozg Branka, razrešena 15. 4.
1996; direktorica Žigante Marjetka, Breži-
ce, Jurčičeva 1 imenovana 22. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-1060

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00266 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa Center za socialno delo Brežice,
sedež: Trg dr. Ivana Ribarja 14, Brežice,
pod vložno št. 1/00274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5255015
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 12a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Božič Danica, razrešena 30. 10.
1995; direktorica Drozg Branka, Brežice,
Cesta prvih borcev 21, imenovana 1. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorice.

Rg-1061

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00199 z dne 12. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa Industrija pletenin INPLET,
d.o.o., Sevnica, sedež: Dol. Brezovo 34,
Sevnica, pod vložno št. 1/01049/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev in kapitala, uskladitev dejavnosti,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5232163
Firma: INPLET, pletiva, d.d.
Skrajšana firma: INPLET, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 162,077.000 SIT
Ustanovitelji: Konfekcija Lisca, Sevni-

ca, Prešernova 4, vložila 81,201.000 SIT,
Industrija otroške konfekcije Jutranjka, Sev-
nica, Radna 3, vložila 43,161.000 SIT, in
Konfekcija Komet, Metlika, Rosalnice 1,
vložila 7,601.000 SIT – vstopile 28. 12.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo; Indu-
strija pletenin Inplet, d.o.o., Sevnica, izsto-
pila 18. 9. 1995; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ul. 5, vložil
3,011.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 3,011.000 SIT,
Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vložil 6,023.000 SIT, delničarji interne
razdelitve (po seznamu, ki je sestavni del
akta o lastninskem preoblikovanju), vložili
6,023.000 SIT, in delničarji notranjega od-
kupa, (po seznamu, ki je sestavni del akta o
lastninskem preoblikovanju), vložili
12,046.000 SIT – vstopili 27. 12. 1994, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jazbec Marija, Sevnica, Kajuhova
9, imenovana 20. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot začasna individualna
uprava.

Člani nadzornega sveta: Senica Štefan,
Ribič Suhodolčan Vida, Marušič Janko in
Ignjatovič Božidar, vstopili 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Pro-
izvodnja drugih tekstilij; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00266/00249-1995/TP z dne 18. 9. 1995.

Rg-1062

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00089 z dne 5. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa GALEB, zavarovalna agencija,
d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških žrtev
59, Krško, pod vložno št. 1/03139/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5746850
Firma: GALEB, financiranje in razvoj,

Krško, d.o.o.
Skrajšana firma: GALEB, Krško, d.o.o.
Sedež: Krško, Lapajnetova 18
Ustanovitelja: Resnik Mira, Kos Jožef in

Resnik Milena, izstopili 8. 3. 1996; Žibert
Branko, Ljubljana, Štihova 12, in Žibert
Blaž, Krško, Lapajnetova 18, vstopila 8. 3.
1996, vložila po 786.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resnik Matjaž, razrešen 8. 3. 1996;
direktor Žibert Blaž, imenovan 8. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-1063

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00183 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa JORDAN, podjetje za zaposlova-
nje in usposabljanje invalidov, Krško,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 11, Krško,
pod vložno št. 1/01546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5454433
Ustanovitelji: Jordan Marjan, izstopil

18. 9. 1994; Jordan Josipa, Jordan Dejan in
Jordan Mateja, vsi iz Krškega, Dolenja vas
25a, vstopili 18. 9. 1994, vložili po 727.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jordan Marjan, razrešen 18. 9. 1994;
direktorica Jordan Josipa, imenovana 20. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodkinja.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1064

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00217 z dne 11. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, Krško, pod vlož-
no št. 1/01236/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5409942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zadel Jožef, razrešen 1. 10. 1995;
direktor Kostanjšek Marijan, Šentjernej, Ko-
tarjeva cesta 2a, imenovan 1. 10. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Rg-1065

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00195 z dne 10. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, Krško, pod vlož-
no št. 1/01236/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5409942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krvavica Robert, razrešen 1. 6. 1995;
direktor Zadel Jožef, Novo mesto, Tavčar-
jeva 1, imenovan 1. 6. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-1066

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00136 z dne 19. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa Tovarna pohištva Brežice,
d.o.o., sedež: Aškerčeva 7, Brežice, pod
vložno št. 1/00160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov, uskladitev dejav-
nosti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5000203
Firma:  POHIŠTVO  BREŽICE,  pro-

izvodnja in prodaja pohištva, d.d.
Skrajšana firma: POHIŠTVO BRE-

ŽICE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 209,366.000 SIT
Ustanovitelji: Pokojninski sklad, Ljub-

ljana, Kolodvorska 15, vložil 31,862.000
SIT, Odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 20,120.000 SIT, Sklad za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
40,240.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve (po seznamu, ki je sestavni del akta o
lastninskem preoblikovanju), vložili
38,664.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa (po seznamu, ki je sestavni del akta o
lastninskem preoblikovanju), vložili
70,316.000 SIT, in Republika Slovenija,
vložila 8,164.000 SIT – vstopili 4. 6. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Slatner Izidor, Brežice, Ulica koz-
janskih borcev 30, imenovan 14. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot začasna
uprava.

Člani nadzornega sveta: Barbaroša An-
te, Pirc Greta, Kopinč Milan, Kržan Zvone,
Kovačič Boris, Štravs Jože in Hostnik Mar-
tin, vstopili 30. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina 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; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
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rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 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; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00699/00940 – 1996/TP z dne 24. 5.
1996.

Rg-1067

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00228 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa GALMAX, proizvodnja, storitve,
trgovina, export-import, d.o.o., Jesenice
na Dolenjskem, sedež: Jesenice na Dolenj-
skem 11a, Jesenice na Dolenjskem, pod
vložno št. 1/03060/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
čistopis družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5461537
Dejavnost, vpisana 9. 7. l996: 1740 Pro-

izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-

kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-1068

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00029 z dne 28. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ORNAMENT, podjetje za in-
ženiring in storitve, d.o.o., sedež: Cirina
9c, Brežice, pod vložno št. 1/02256/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5612578
Sedež: Brežice, Gubčeva ulica 6a
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-1069

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00212 z dne 28. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa AGROSLOGA, prodaja na ve-
liko in malo, Kapele, d.o.o., sedež: Slo-
gonsko 25, Kapele, pod vložno št.
1/00355/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5296030
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 153 Predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561

Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina 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; 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; 5156 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
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na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 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 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.

Rg-1070

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00123 z dne 27. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa HOPO, trgovina in kooperaci-
ja, Drnovo, d.o.o., sedež: Drnovo 17a, Le-
skovec pri Krškem, pod vložno št.
1/01018/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v k.d., spremem-
bo firme in skrajšane firme, družbenikov in
zastopnikov ter uskladitv z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5377617
Firma: HOPO HOČEVAR JOŽE, tr-

govina in kooperacija, k.d., Drnovo

Skrajšana firma: HOPO HOČEVAR
JOŽE, k.d., Drnovo

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Hočevar Jože, Leskovec

pri Krškem, Drnovo 17a, vstop 14. 5. 1990,
vložek 3.800 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Hočevar Polonca, iz-
stop 24. 12. 1994; Hočevar Milka, Lesko-
vec pri Krškem, Drnovo 17a, vstop 24. 12.
1994, vložek 200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Jože, imenovan 24. 12. 1994,
zastopa družbo kot komplementar brez ome-
jitev; direktorica Hočevar Polonca, razreše-
na 24. 12. 1994.

Rg-1071

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00108 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa GOLOBIČ & GOLOBIČ
AGO-MED, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Trnje 13, Brežice, pod vložno št.
1/03735/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti – razširitev s
temile podatki:

Matična št.: 5891167
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 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.

Rg-1072

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00125 z dne 27. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa CVET, trgovina, storitve in
finančni inženiring, d.o.o., sedež: Rosto-
harjeva 46, Krško, pod vložno št.
1/02035/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5579376
Sedež: Leskovec pri Krškem, Mladin-

ske delovne brigade 7
Ustanovitelja: Martinc Darko, vstopil

9. 5. 1996, in Martinc Anita, vstopila 6. 12.
1994, oba iz Krškega, Rostoharjeva 46, vlo-
žila po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-1073

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00029 z dne 30. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa AGRONITA, d.o.o., trgovina
in proizvodnja, sedež: Nova vas pri Mo-
kricah 59, Jesenice na Dolenjskem, pod
vložno št. 1/01404/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5431662
Firma: KRISTAL MARKET, proiz-

vodnja in trgovina, d.o.o., Nova vas pri
Mokricah 59, Jesenice na Dolenjskem

Skrajšana firma: KRISTAL MARKET,
d.o.o.

Rg-1074

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00233 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa VAČO, zbiranje in prodaja pa-
pirja, Krško, d.o.o., sedež: Tovarniška 9,

Krško, pod vložno št. 1/01890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, uskladitev dejavnosti in uskladitev ak-
ta o ustanovitvi z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5519411
Sedež: Krško, Zdolska cesta 11
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 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 čaospisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
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
sladkorjem, čokolado,  sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom, sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
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kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 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.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 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; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrtne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Rg-1075

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00050 z dne 20. 2. 1996 pri sub-

jektu vpisa ALEN, proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Zdole, sedež: Zg. Po-
hanca n. h., Zdole, pod vložno št.
1/03323/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5802334
Osnovni kapital: 2,157.700 SIT
Ustanoviteljica: Krošelj Jožica, Zdole,

Zg. Pohanca 3a, vstop 17. 5. 1993, vložek
2,157.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1076

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02631 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpis AGM, proizvodnja, trgovi-
na in gostinstvo, d.o.o., Vinji vrh, sedež:
Vinji vrh 8, Cerklje ob Krki, pod vložno
št. 1/00492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5325889
Osnovni kapital: 6,588.000 SIT
Ustanovitelj: Kodrič Marjan, Cerklje ob

Krki, Vinji vrh 8, vstop 29. 12. 1989, vložek
6,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Brišejo se naslednje dejavnosti: trgovi-
na na debelo z vsemi živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, mlekom in mlečnimi izdel-
ki, zelenjavo in pijačami in proizvodi za
hišne potrebe; opravljanje gostinskih stori-
tev; prevoz potnikov v cestnem prometu;
prevoz blaga v cestnem prometu; trgovina
na debelo z vsemi živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; uvoz in izvoz vseh živilskih
in neživilskih proizvodov; mednarodni pre-
voz blaga v cestnem prometu; mednarodna
špedicija.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina na debelo in drobno z vse-
mi živilskimi in neživilskimi izdelki po no-
menklaturi trgovskih strok; računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; avtomatska obdelava podat-
kov; zastopanje tujih firm; turistično posre-
dovanje – agencije, uradi; druge gostinske
storitve: kavarne, krčme, točilnice, bari ipd.;
gostinske storitve nastanitve in prehrane;
prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
posredniški posli pri prevozu blaga in oseb
v cestnem prometu; prodaja tujega blaga s
konsignacijskega skladišča; komercialni in
posredniški posli pri uresničevanju funkcije
prometa in storitev; špediterski posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; izkoriščanje gozdov; lastna proizvod-
nja in proizvodnja s kooperacijo gozdnih
sortimentov (oblovina, tesan ali sekan les in
drug surov lesni material), gozdni transport;
sekanje in izvleka lesa iz gozdov; proizvod-
nja žaganega lesa iglavcev in listavcev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z vsemi živilskimi in
neživilskimi izdelki po nomenklaturi trgov-
skih strok; računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
avtomatska obdelava podatkov; zastopanje
tujih firm; turistično posredovanje – agen-
cije, uradi; druge gostinske storitve; kavar-
ne, krčme, točilnice, bari ipd.; gostinske sto-
ritve nastanitve in prehrane; prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu; posredniški posli

pri prevozu blaga in oseb v cestnem pro-
metu; prodaja tujega blaga s konsignacij-
skega skladišča; komercialni in posredniški
posli pri uresničevanju funkcije prometa in
storitev; špediterski posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; iz-
koriščanje gozdov: lastna proizvodnja in
proizvodnja s kooperacijo gozdnih sorti-
mentov (oblovina, tesan ali sekan lesa in
drug surov lesni material), gozdni trans-
port; sekanje in izvleka lesa iz gozdov;
proizvodnja žaganega lesa iglavcev in li-
stavcev; opravljanje uslug z gradbeno me-
hanizacijo; gojitev in vzreja rib v ribniku;
opravljanje kmetijskih storitev z rastlinsko
proizvodnjo; mletje in luščenje žita; izpo-
sojanje tovornjakov, osebnih avtomobilov,
kombijev in avtobusov brez voznika.

Rg-1077

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02797 z dne 5. 1. 1996 pri subjek-
tu vpisa SIM, prevozi in trgovina, d.o.o.,
Loče-Dobova, sedež: Loče 32, Dobova, pod
vložno št. 1/02954/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5868793
Osnovni kapital: 1,834.000 SIT
Ustanovitelja: Sodič Ivan, Dobova, Loče

32, vstopil 28. 1. 1993, Sodič Lovrenc, Je-
senice na Dolenjskem, Ponikve 22, vstopil
11. 6. 1993, vložila po 917.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-1078

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00055 z dne 4. 6. 1996 pod št.
vložka 1/03809/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5934184
Firma: FAMM, proizvodnja, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: Raka, Vrh pri Površju 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Češnovar Franc in Češno-

var Marjanca, oba iz Rake, Vrh pri Površju
8, vstopila 15. 2. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Češnovar Franc, ki zastopa družbo brez
omejitev in družbenica Češnovar Marjanca,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nica direktorja, oba imenovana 15. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2420 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agroke-
mičnih izdelkov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavjanje 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; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
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4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah: 454 Zaključna grad-
bena dela; 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; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 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,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s

kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičinami za plači-
lo ali pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-1079

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00005 z dne 31. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa A-A, podjetje za finančno po-
sredovanje, d.o.o., Krško, sedež: Mladin-
skih delovnih brigad 3, Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/02365/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5624444
Sedež: Krško, Cesta 4. julija 58

Rg-1080

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00085 z dne 7. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA VELIKA
DOLINA, p.o., sedež: Velika Dolina 30,
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/02216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5083583
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šum-

laj Jožef, razrešen 15. 7. 1994 kot v.d. rav-
natelja Bergant Florijan, Brežice, Marof 15,
imenovan 29. 3. 1995 za ravnatelja, ki za-
stopa šolo brez omejitev.

Rg-1081

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00061 z dne 3. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa IPEO, inženiring procesne in eko-
loške opreme, d.o.o., Krško, sedež: Sovre-
tova 21, Krško, pod vložno št. 1/00319/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5291437
Osnovni kapital: 9,625.786,20 SIT
Ustanovitelji: INFOTEHNA, informacij-

ski inženiring, d.o.o., Novo mesto, Trdino-
va 4, vložek 924.075,50 SIT, Andrejaš Al-
fonz, Krško, Papirniška 13, vložek
2,425.698,10 SIT, Vukčevič Jožef, Kosta-
njevica na Krki, Gorjupova 11a, vložek
2,281.311,30 SIT, Kukec Vladislav, Kosta-
njevica na Krki, Kambičev trg 2, vložek
2,223.556,60 SIT, in Radojčič Milan, Krško,
Strma pot 20, vložek 1,771.144,70 SIT –
vstopili 11. 9. 1989, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi, 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 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.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
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strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1082

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00059 z dne 31. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa HANDTE – OST, zaščita oko-
lja, d.o.o., Krško, sedež: Sovretova 21,
Krško, pod vložno št. 1/01894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5529409
Osnovni kapital: 3,895.927,10 SIT
Ustanovitelji. Andrejaš Alfonz, Krško,

Papirniška 13, vložil 1,554.865,10 SIT, ter
Vukčevič Jožef, Kostanjevica na Krki, Gor-
jupova 11a, Kukec Vladislav, Kostanjevica
na Krki, Kambičev trg 2, in Radojčič Milan,
Krško, Strma pot 20, vložili po 780.354 SIT
– vstopili 9. 9. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 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.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1083

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00276 z dne 23. 5. 1996 pri sub-

jektu vpisa PSK, organizacija dopustov,
Krško, d.o.o., sedež: Kolodvorska št. 7,
Krško, pod vložno št. 1/01586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5449707
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VIDEM, celuloza, papir in

papirni izdelki, Krško, d.o.o., v stečaju,
Krško, Tovarniška 18, vstop 21. 1. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 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
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); 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 92621 Dejavnost marin.

Rg-1084

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02747 z dne 19. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa METAL, trgovsko in proizvod-
no podjetje, Leskovec pri Krškem, d.o.o.,
sedež: Grebenčeva 56a, Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/00883/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5359112
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vahčič Stanislav, Krško,

Mencingerjeva 20, vstop 26. 3. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-1085

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02227 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DIKA, avto šola in druge
intelektualne storitve, Krško, d.o.o., se-
dež: Ul. Milke Kerinove 24, Krško, pod
vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
no firmo, spremembo kapitala in dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5431280
Firma: DIKA, Intelektualne storitve in

trgovina, Krško, d.o.o.
Skrajšana firma: DIKA, Krško, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kurevija Anto in Kurevi-

ja Marija, oba iz Krškega, Ul. Milke Keri-

nove 24, vstopila 5. 9. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na debelo in drobno z vsemi živilskimi
in neživilskimi proizvodi po nomenklaturi
trgovskih strok; prodaja tujega blaga s kon-
signacijskega skladišča; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; posredniški, zastopniški, agencij-
ski, komisijski in špediterski posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; zastopanje tujih firm; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; turistično po-
sredovanje (agencije, uradi); inženiring; po-
sredniški posli pri prodaji nepremičnin; izo-
braževanje in poklicno usposabljanje.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi po nomenklaturi trgov-
skih strok; prodaja tujega blaga s konsigna-
cijskega skladišča; komercialni posli pri ure-
sičevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; posredniški, zastopniški, agencijski,
komisijski in špediterski posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; zastopanje tujih firm; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; turistično posre-
dovanje (agencije, uradi); inženiring;
projektiranje merilnih in regulacijskih na-
prav; usposabljanje ljudi za voznike motor-
nih vozil; uvoz merilnih in regulacijskih ele-
mentov ter regulacijskih naprav za projekti-
ranje in vzdrževanje uvožene opreme; po-
sredniški posli pri prodaji nepremičnin;
izobraževanje in poklicno usposabljanje.

Rg-1086

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00068 z dne 22. 3. 1996 pod št.
vložka 1/03792/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5934206
Firma: LIRICOM, trgovina, posredniš-

tvo in proizvodnja, d.o.o., Artiče
Skrajšana firma: LIRICOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Artiče, Arnovo selo 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petrov Kiril, Artiče, Arno-

vo selo 45, vstop 26. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrov Kiril, imenovan 26. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
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opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Rg-1087

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02779 z dne 26. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa ABS, podjetje za izobraževa-
nje in trgovino, Brežice, d.o.o., sedež: To-
pliška ulica 15, Brežice, pod vložno št.
1/01280/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5414318
Osnovni kapital: 3,552.040 SIT

Ustanovitelj: Budič Aleksander, Breži-
ce, Topliška ulica 15, vstop 24. 9. 1990,
vložek 3,393.140 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-1088

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00187 z dne 10. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa MKT-RADEJ, trgovina, inšta-
lacijske storitve in servis, d.o.o., Sevnica,
sedež: Florjanska ulica 85, Sevnica, pod
vložno št. 1/01760/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5491975
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 4531

Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-1089

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00231 z dne 5. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa MACESEN, trgovina, storitve,
uvoz-izvoz, Tržišče, d.o.o., sedež: Otav-
nik 4, Tržišče, pod vložno št. 1/02875/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenika, zastopnika in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5722322
Firma: LIPA-LES, proizvodno trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LIPA-LES, d.o.o.
Sedež: Boštanj, Kompolje 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Muhar Milan, izstop 23. 10.

1995; Zakšek Slavko, Sevnica, Naselje he-
roja Maroka 7, vstop 23. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakšek Slavko, imenovan 23. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Muhar Milan, razrešen 23. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja

in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
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; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 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-
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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,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-
lo 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; 5256 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; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no 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 Tr-

govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 652 Drugo fi-
nančno posredništvo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-1090

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00150 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa MERCATOR-SREMIČ, hoteli,
gostinstvo, d.o.o., Krško, sedež: Trg Ma-
tije Gubca 3, Krško, pod vložno št.
1/00933/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, kapitala in omeji-
tve zastopnika, člane nadzornega sveta,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5000475
Firma: Mercator-SREMIČ, Hoteli-go-

stinstvo, Krško, d.o.o.
Skrajšana firma: Mercator-SREMIČ,

Krško, d.o.o.
Osnovni kapital: 681,579.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 681.579.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markovič Peter, Krško, Cesta 4. juli-
ja 50, imenovan 13. 6. 1995, zastopa družbo
z omejitvijo, da mora pridobiti soglasje nad-
zornega sveta za naslednje posle: pridobi-
tev, odtujitev in obremenitev nepremičnin;
ustanavljanje in ukinjanje družb in podruž-
nic doma in v tujini; investicije, prodajo ali
nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem
letu presegajo zneske, določene v vsako-
kratnem veljavnem gospodarskem načrtu
koncerna; nakup ali prodajo patentov, bla-
govnih znamk, najetje in dajanje kreditov
ter poroštev, če ti posli niso predvideni v
letnem planu družbe ali niso v zvezi z de-

javnostjo družbe; nakup delnic oziroma po-
slovnih deležev v dolgoročno lastništvo in
njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinjanje
bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Dostal Samo,
Horvat Mirko in Bostič Irena, vstopili 13. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n; 6420 Telekomuni-
kacije; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-1091

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00169 z dne 25. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa INDE, družbeno podjetje in-
validske delavnice, Sevnica, p.o., sedež:
Trg svobode 13, Sevnica, pod vložno št.
1/00541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme in skrajšane firme ter kapita-
la, družbenikov in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5317843
Firma:  INDE,  invalidske  delavnice,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,880.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
288.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložek 288.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 576.000 SIT,
Šeško Olga, Sevnica, Naselje heroja Maro-
ka 26, vložek 226.000 SIT, Kopar Alojzija,
Krmelj 20, vložek 260.000 SIT, Hočevar
Marija, Boštanj, Dol. Boštanj 40, vložek
260.000 SIT, Mlakar Boris, Studenec, Ro-
višče 4a, vložek 117.000 SIT, Mihoci Luca,
Krško, Cankarjeva 3a, vložek 249.000 SIT,
Šipel Zdenka, Mokronog, Srednje Laknice
18, vložek 260.000 SIT, Žibert Tanja, Bo-
štanj, Lukovec 25a, vložek 49.000 SIT, Ko-
vačič Irena, Krško, Bohoričeva 17, vložek
178.000 SIT, in Divjak Silva, Sevnica, Oreš-
je 7, vložek 129.000 SIT – vstopili 18. 6.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borštnar Marko, Krmelj 86, ki od
18. 6. 1996 zastopa družbo kot začasni po-
slovodja z mandatom do prve skupščine
družbe po vpisu preoblikovanja družbe v
sodni register.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00689/00810 – 1996/IZ z dne 2. 7. 1996.

Rg-1092

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02477 z dne 20. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa ISKRA INDEL, industrijska
elektronika, Kostanjevica na Krki, d.o.o.,
sedež: Krška cesta 8, Kostanjevica na Kr-
ki, pod vložno št. 1/01335/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo družbe-
nikov, uskladitev dejavnosti, spremembo
pooblastil zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5182859
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 18,588.572 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Republika Slovenija, izstop 18. 10.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Luštek Peter, Kostanjevica na Krki,
Hmeljska 12, imenovan 12. 12. 1994, zasto-
pa družbo v pravnem prometu neomejeno,
razen pri sklepanju poslov glede razpolaga-
nja z nepremičninami, njihovim delom ali
obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja
jamstev ter drugih po naravi podobnih po-
slov, za katere potrebuje predhodno soglas-
je skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 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; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z

mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi plizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 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 pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-1093

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02719 z dne 24. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa SOP PPO, proizvodnja proce-
sne opreme, Krško, d.o.o., sedež: Žadovi-
nek 38, Krško, pod vložno št. 1/03598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5818397
Osnovni kapital: 1,920.000 SIT
Ustanovitelja: Grozina Vilko, Leskovec

pri Krškem, Drnovo 1, in Zorič Franc,
Krško, Trška gora 50, vstopila 5. 11. 1993,
vložila po 210.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-1094

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00263 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa LESOKOV, trgovina na veliko in
malo in odkup, Brežice, d.d., sedež: Cesta
bratov Cerjakov 43, Brežice, pod vložno
št. 1/01331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5013984
Član nadzornega sveta: Rožman Slavko,

izstopil 14. 11. 1995, Huis Petar, vstopil 14.
11. 1995.

Rg-1095

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00151 z dne 27. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa NIKA, družba za upravljanje
s skladi, d.d., Brežice, sedež: Cesta prvih
borcev 11, Brežice, pod vložno št.
1/03056/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5739292
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 1a
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanoviteljica: NIKA, d.d., Brežice, in

ostali delničarji, Brežice, Cesta prvih bor-
cev 11, vstop 9. 12. 1992, vložek
200,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Sklep skupščine z dne 20. 6. 1995 o po-
večanju kapitala na 200,000.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 20. 6. 1995.

Rg-1096

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00138 z dne 16. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŽAGA, podjetje za predelavo
in promet z lesom, d.o.o., Sevnica, sedež:
Savska ceta 24, Sevnica, pod vložno št.
1/01769/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5491665
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Škerlj Borut, razrešen 24. 5.
1995; direktor Motore Alojzij, Sevnica, Pr-
vomajska ulica 47, imenovan 24. 5. 1995,
podpisuje, zastopa in predstavlja podjetje
ter sklepa pogodbe in opravlja druga pravna
dejanja, vse v okviru pooblastil skupščine
družbe.

LJUBLJANA

Rg-10181

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07101 z dne 16. 1. 1995 pod št. vložka
1/25919/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5848571
Firma: OLIMP-TRADE RAJLIČ IN

PARTNER trgovina, marketing, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: OLIMP-TRADE RAJ-
LIČ IN PARTNER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Sojerjeva 49/A
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Rajlič Tomaž, Ljubljana,

Sojerjeva 49/a in Vanič Miloš, Ljubljana,
Kunaverjeva 3, oba vstopila 29. 4. 1994,
vložila po 10.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Rajlič Tomaž, Ljubljana, Sojerjeva



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 22 Št. 1 – 10. I. 1997

49/a, zastopa in opravlja posle samostojno
in neomejeno in direktor Vanič Miloš, Ljub-
ljana, Kunaverjeva 3, oba imenovana 29. 4.
1994, zastopa in opravlja posle samostojno
in neomejeno.

Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
debelo in drobno ter tranzitna trgovina z
živili in neživilskimi izdelki; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; komisijska prodaja neži-
vilskih izdelkov; posredovanje in zastopa-
nje pri prometu blaga in storitev; prevozi
potnikov in blaga v cestnem prometu in
mednarodnem cestnem prometu; rent-a-car,
taksi služba ter storitve avtovleke; notranja
in mednarodna špedicija; zastopanje doma-
čih in tujih podjetij.

Rg-11078

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16122 z dne 22. 2. 1995 pri subjektu
vpisa VE & GA, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Na Straški vrh 5, sedež: Na Straški
vrh 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09711/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo družbenikov ter
zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5436443
Firma: VUKOVIČ športni center, k.d.,

Ljubljana, Šišenska 50 a
Skrajšana firma: VUKOVIČ, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Šišenska 50 a
Ustanovitelji: Medved Olga, Medved Ju-

rij, oba izstopila 6. 12. 1994; Vukovič Bar-
bara, vložila 1.500 SIT  in Vukovič Sonja,
vložila 500 SIT, obe Ljubljana, Šišenska
50 a, vstopili 6. 12. 1994, vložila 500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Medved Olga, razrešena 6. 12.
1994; zastopnik Medved Jurij, razrešen
6. 12. 1994; direktorica Vukovič Barbara,
Ljubljana, Šišenska 50 a, imenovana 6. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 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.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov
(bari); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 8021 Srednješolsko splošno izo-
braževanje; 8030 Visokošolsko izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8512
Dejavnost zdravstvenih ambulant; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih in kozmetičnih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v k.d., je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/16122 z dne 22. 2. 1995.

Rg-11303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05979 z dne 14. 2. 1995 pri subjektu
vpisa DATA DESIGN, družba za storitve
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trnovska ulica 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21981/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo firme, zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5721741
Firma: DATA Design – GRACAR &

GRACAR, Družba za storitve in proizvod-
njo, d.n.o., Ljubljana, Trnovska ul. 6

Skrajšana firma: DATA Design –
GRACAR & GRACAR, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Gracar Miroslav, Ljublja-
na, Trnovska ul. 6 in Gracar Ivan, Izola,
Malija 31 c, oba imenovana 10. 12. 1992,
vložila po 50.000 SIT; odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gracar Miroslav, razrešen 11. 5. 1994;
zastopnik, Gracar Miroslav, Ljubljana, Tr-
novska ul. 6, imenovan 11. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, zastopnik Gracar
Ivan, Izola, Malija 31c, imenovan 11. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
vpisano v sodni register s sklepom Srg
94/05979 z dne 14. 2. 1995.

Rg-11967

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10524 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa ROMICO, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino živilskih in neživilskih proizvo-
dov, gostinstvo, turizem, storitve, zuna-
njo trgovino, ... d.o.o., Ljubljana, sedež:
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11932/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5477891
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanc Matjaž, Ljubljana,

Novakova 1, vstopil 25. 2. 1991, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10524 z dne 28. 2. 1995.

Rg-12463

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04722 z dne 30. 1. 1995 pri subjektu
vpisa DIRIS, direktorski informacijski si-
stemi, komunikacije, svetovanje, računal-
niški aplikacijski sistemi, d.o.o., sedež: Ul.
9. junija 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5604087
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrenčić Jaril, Ljubljana,

Ul. 9. junija 11, vstopil 20. 4. 1992, vložil
1,780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/04722 z dne 30. 1. 1995.

Rg-13552

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09950 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ELEKTRO JANŠA, Storitveno pod-
jetje, d.o.o., Log pri Brezovici, sedež: Vr-
hovčeva 56, 1351 Log pri Brezovici, pod
vložno št. 1/21480/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5723108
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Janša Janez, Log pri Bre-

zovici, Vrhovčeva 56, vstopil 5. 2. 1993,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/09950 z dne 10. 3. 1995.

Rg-13944

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05556 z dne 21. 3. 1995 pri subjektu
vpisa MIKRO CONSULTING, d.o.o.,
podjetje za marketing, informatiko, knji-
govodstvo, računovodstvo in organizaci-
jo, Rocenska ul. 19, Ljubljana - Šmartno,
sedež: Rocenska ul. 19, 1211 Ljubljana
Šmartno, pod vložno št. 1/07839/00 vpisa-
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lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o ter spremembo
firme, zastopnika in ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5843324
Firma: ŠKOF & Partner, Podjetje za

svetovanje in storitve, d.n.o., Ljubljana,
Rocenska 19

Skrajšana  firma:  ŠKOF  &  Partner,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Škof Anita, vstopila
25. 5. 1990 in Škof Milan, oba iz Ljubljane
Šmartno, Rocenska ul. 21, vstopil 4. 5. 1994,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škof Milan, Ljubljana Šmartno, Ro-
censka ul. 21, imenovan 4. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v d.n.o. vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/05556 z dne 21. 3. 1995.

Rg-14498

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05267 z dne 21. 3. 1995 pri subjektu
vpisa POEP, podjetje za organizacijo in
ekonomiko poslovanja Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Celovška 127, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07137/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5499615
Firma: POEP JARC IN DRUGI orga-

nizacijske in ekonomske storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  POEP  JARC  IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Jarc Alojz, Ljubljana, Ce-

lovška 127, vstopil 30. 3. 1990, vložil 1.000
SIT; Jarc Neža, Ljubljana, Celovška 127,
vstopila 5. 1. 1995, vložila 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jarc Alojz, razrešen 5. 1. 1995 in imeno-
van kot družbenik, zastopa družbo brez
omejitev, družbenica, Jarc Neža, Ljubljana,
Celovška 127, imenovana 5. 1. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
vpisano v sodni register s sklepom Srg
94/05267 z dne 21. 3. 1995.

Rg-14989

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10856 z dne 16. 3. 1995 pri subjektu
vpisa AMINA, trgovina, svetovanje, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Livada 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo ustanovitelja, sedeža, zastopnika ter
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5542901
Sedež: Kamniška 25
Osnovni kapital: 1,874.615,65 SIT
Ustanovitelj: Oštir Nadija, izstopila 4. 5.

1994; Erman Oto, Ljubljana, Pod lipami 60,
vstopil 4. 5. 1994, vložil 1,874.615,65 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Erman Oto, imenovan 4. 5. 1994,
Ljubljana, Pod lipami 60, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Oštir Nadija, raz-
rešena 4. 5. 1994.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10856 z dne 16. 3. 1995.

Rg-15438

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11751 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SABBAPLAST, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Moste 38/a, 1218 Ko-
menda, pod vložno št. 1/18291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-

konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5831822
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Balantič Bojan, Komenda, Moste 38a,
imenovan 3. 2. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/11751 z dne 25. 4. 1995.

Rg-15823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08343 z dne 14. 3. 1995 pri subjektu
vpisa OMNICO, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, sedež: Gre-
gorčičeva 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala, spremembo družbenika in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729548
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čamernik Bojan, izstopil 1.

5. 1994; Oven Janez, Ljubljana, Rožna doli-
na, Cesta XV/1, vstopil 1. 5. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čamernik Bojan, razrešen 1. 5. 1994;
direktor Oven Janez, imenovan 1. 5. 1994,
Ljubljana, Rožna dolina, cesta XV/1, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1995: 07011
Trgovina z živilskimi proizvodi na drobno;
07012 Trgovina z neživilskimi proizvodi na
drobno; 07021 Trgovina z živilskimi pro-
izvodi na debelo; 07022 Trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo; 110302 Storitve
reklame in ekonomske propagande; 110309
Neomenjene storitve na področju prometa,
leasing in rent-a-car posli; 110404 Inženi-
ring; 11090 Poslovne storitve.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/08343 z dne 14. 3. 1995.

Rg-17379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06778 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PRAGMA TRADE, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in ne-
živilskih proizvodov, marketing, go-
stinstvo in turizem, storitve, zunanjo tr-
govino, zastop ..., sedež: Metoda Mikuža
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5840325
Osnovni kapital: 1,547.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovačič Jasna, Ljublja-

na, Metoda Mikuža 4, vstopila 19. 12. 1990,
vložila 1,547.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/06778 z dne 29. 6. 1995.
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Rg-17619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09845 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AMK, d.o.o., Inženiring, svetova-
nje, trgovina, sedež: V Murglah 257, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20833/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5721709
Osnovni kapital: 1,647.311 SIT
Ustanovitelja: Goršič Kukovič Ana Ma-

rija in Kukovič Ivan Valentin, oba iz Ljub-
ljane, V Murglah 257, vstopila 23. 12. 1992,
vložila po 823.655,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/09845 z dne 14. 6. 1995.

Rg-27100

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13779 z dne 26. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KOMPLAS, Podjetje za izvajanje
zaključnih del v gradbeništvu, trgovino
in marketing, d.o.o., Trbovlje, sedež: Vre-
skova 32, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/07115/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, ustanoviteljev ter zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401739
Firma: KAGROS, trgovina, zastopanje,

uvoz izvoz, d.o.o., Ljubljana, Novo Polje
c. I/22, Ljubljana

Skrajšana firma: KAGROS, d.o.o., Lju-
bljana

Sedež: Ljubljana, Novo Polje c. I/22
Ustanovitelj: Povše Jožef, Trbovlje, Vre-

skovo 32 in Povše Dušan, Trbovlje, Vre-
skovo 8, oba izstopila 9. 8. 1994; Košorok
Andrej, Ljubljana, Novo Polje c. I/22, vsto-
pil 9. 8. 1994, vložil 2.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Košorok Andrej, Ljubljana, Novo
Polje c. I/22, imenovan 9. 8. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 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; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalanah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241

Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavo-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-20685

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11704 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MASTERPLAST, proizvodno pod-
jetje, posredništvo, d.o.o., sedež: Scopoli-
jeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme ter osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346916
Firma: MASTERPLAST, proizvodnja

embalaže, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,338.504 SIT
Ustanovitelj: Repovš Marko, Ljubljana,

Adamičeva 8, vstopil 29. 1. 1990, vložil
5,338.504 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/11704 z dne 31. 5. 1995.

Dejavnost se razširi za: prodajo izdelkov
iz plastičnih mas; proizvodnjo in prodajo
izdelkov iz papirja, kartona in lesa; orod-
jarstvo; transportne storitve; trgovino na de-
belo in na drobno z vsemi neživilskimi in
živilskimi proizvodi; zastopanje in agencij-
ski posli v prometu blaga in storitev; inte-
lektualne storitve.

Dejavnost je odslej: proizvodnja in pro-
daja izdelkov iz plastičnih mas; proizvod-
nja in prodaja izdelkov iz papirja, kartona
in lesa; grafična dejavnost in sitotisk; me-
šanje kemičnih sestavin (kozmetika); sve-
čarstvo; orodjarstvo; kovinostrugarstvo;
servisiranje delovnih strojev; transportne
storitve; trgovina na debelo in na drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; po-
sredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; intelektualne storitve; nakup,
prodaja in oddajanje nepremičnin; uvoz in
izvoz neživilskih in živilskih proizvodov;
zastopanje in posredovanje v zunanjetrgo-
vinskem prometu.

Rg-20815

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09276 z dne 31. 7. 1995 pri subjektu

vpisa DEMAPLAST, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Preserje, VII. ulica
2a, sedež: VII. ulica 2a, 1352 Preserje,
pod vložno št. 1/19395/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5762634
Osnovni kapital: 2,149.128 SIT
Ustanoviteljica: Rejc Jožica, Preserje,

VII. ulica 2a, vstopila 19. 6. 1992, vložila
2,149.128 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/09276 z dne 31. 7. 1995.

Rg-20983

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03846 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/26547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5909805
Firma:  VITALIS KODRMAN, d.n.o.,

savna, fittness, nega telesa, trgovina
Skrajšana firma: VITALIS KODRMAN,

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

odgovornostjo
Sedež: Litija, Praprošče 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kodrman Štefanija, Ko-

drman Vojko, oba iz Litije, Praprošče 15,
vstopila 27. 6. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kodrman Štefanija, imenovana
27. 6. 1995, Litija, Praprošče 15, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri poslih, ki se
nanašajo na pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin, gradnjo ali rekon-
strukcijo stavb, kapitalsko udeležbo v dru-
gih družbah, kooperacijski in drugi trajni
posli za dobo, ki je daljša od enega leta,
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov,
najem kreditov ali dajanje poroštev, če zne-
sek preseže tolarsko protivrednost 5.000
DEM, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja in dodeli-
tev ali odvzem prokure. V tem primeru je
potrebno soglasje vseh družbenikov; direk-
tor Kodrman Vojko, imenovan 27. 6. 1995,
Litija, Praproče 15, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri poslih, ki se nanašajo na
pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin, gradnjo ali rekonstrukcijo stavb, ka-
pitalsko udeležbo v drugih družbah, koope-
racijski in drugi trajni posli za dobo, ki je
daljša od enega leta, ustanovitev ali ukini-
tev filial ali obratov, najem kreditov ali da-
janje poroštev, če znesek preseže tolarsko
protivrednost 5.000 DEM, sprejem ali od-
pust zaposlenih, imenovanje tretje osebe za
direktorja in dodelitev ali odvzem prokure.
V tem primeru je potrebno soglasje vseh
družbenikov.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
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rezervnimi deli in dodatno opremo za mtor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motorni kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 74200 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salnonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-21778

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01003 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa OSEM, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Sketova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18615/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža ter zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5641519
Sedež: Letališka 33, Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kruh Peter, razrešen 23. 2. 1995; di-
rektor Flisar Miroslav Tišina, Petanjci 114/a,
imenovan 23. 2. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995:1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-

skovanje trga  in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Rg-22024

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04623 z dne 7. 3. 1995 pri subjektu vpisa
RUZIO, podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no, zastopanje, posredovanje in prevoz,
Ljubljana, Tržaška 116, d.d. sedež: Tr-
žaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19477/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o, in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme, sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5647932
Firma: RUZIO, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, zastopanje, posredo-
vanje in prevoz, Ljubljana, Zaloška 151

Skrajšana firma: RUZIO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Zaloška 151
Osnovni kapital: 1,935.840 SIT
Ustanovitelja: Ruzio Georg Viktor, Rie-

den, Frigadenstrasse 22, vstopil 15. 3.
1992, vložil 40.000 SIT; Sotlar Tomislav,
Ljubljana, Tržaška 39, vstopil 15. 3. 1992,
vložil 1,895.840 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1995: 4543 Ob-
laganje tal in sten; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
vpisano v sodni register s sklepom Srg
94/04623 z dne 7. 3. 1995.

Rg-22504

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10047 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LOHNKO – INŽENIRING, podjet-
je za inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 95, sedež:
Prušnikova 95, 1000 Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/23157/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in vpis zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5759722
Osnovni kapital: 2,435.000 SIT
Ustanovitelja: Petkovič Švagelj Živa,

Ljubljana, Polje c. VI/8, vstopila 20. 4. 1993,
vložila 1,217.500 SIT, Janičijevič Drago-
ljub, Medvode, Ulica k studencu 3, vstopil
20. 4. 1993, vložil 1,217.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Petkovič Švagelj Živa, Ljubljana,
Polje c. VI/8, imenovana 28. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnica po-
slovodje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10047 z dne 27. 6. 1995.

Rg-22505

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10048 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LOHNKO, podjetje za proizvodnjo,
kooperacijo, trgovino in logistiko, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 95, sedež: Prušni-
kova 95, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12286/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in vpis zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5487480
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Petkovič-Švagelj Živa,

Ljubljana Polje, Polje C. VI/8, vstopila 3. 3.
1992, vložila 754.000 SIT, Janičijevič Dra-
goljub, Medvode, Ulica k studencu 3, vsto-
pil 28. 4. 1993, vložil 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Janičijevič Dragoljub, Medvode,
Ulica k studencu 3, imenovan 28. 4. 1993,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
poslovodje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10048 z dne 26. 6. 1995.

Rg-22858

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06360 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ELA – BIO, Podjetje za proizvod-
njo in prodajo bio hrane in bio kozmeti-
ke, d.o.o., Ljubljana, sedež: Artačeva 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13746/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525870
Osnovni kapital: 1,673.720 SIT
Ustanoviteljica: Vurkovič Ela, Ljublja-

na, Koseskega 17, vstopila 22. 11. 1991,
vložila 1,673.720 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
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daji 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; 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;  513 Trgovina na de-
belo 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; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 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; 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; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 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.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7483 Taj-

niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/06360 z dne 26. 6. 1995.

Rg-23234

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12619 z dne 28. 7. 1995 pri subjektu
vpisa LIPOVŠEK-BERLIC Avto šola Lo-
tos, trgovina, transport, uslužnostna de-
javnost, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Špitalič
13 a, 1221 Motnik, pod vložno št.
1/23145/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti ter os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5781892
Firma: LOTOS L & B, avtošola in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: LOTOS L & B, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,615.976,40 SIT
Ustanovitelja: Lipovšek Franc, Motnik,

Špitalič 13 a, vstopil 26. 4. 1993, vložil
824.147,96 SIT, Berlic Marjan, Kamnik,
Podgorje 32, vstopil 26. 4. 1993, vložil
791.828,44 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: vse storitvene dejavnosti v avtomo-
bilski industriji (avtokleparstvo, avtomeha-
nika, avtoelektrika in vse ostale storitve,
popravilo in vzdrževanje vozil ter njihove
opreme); opravljanje storitev na področju
osebne kozmetike, frizerstva, pedikure, fit-
ness, ipd.; menjalniški posli; organiziranje
zabavnih, kulturnih in športnih prireditev;
organiziranje in izvajanje: raznih izobraže-
valnih tečajev, seminarjev, ipd.

Dejavnost družbe odslej je: trgovina z
neživilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo in drobno; gostinske in turistične sto-
ritve;  zastopanje in posredovanje v prome-
tu blaga in storitev; prevozi blaga v cestnem
prometu; slaščičarska, mesarska in mizar-
ska dejavnost; perutninarstvo; dejavnost av-
topralnice; čiščenje poslovnih prostorov; de-
javnost avtošole; vse storitvene dejavnosti
v avtomobilski industriji (avtokleparstsvo,
avtomehanika, avtoelektrika in vse ostale
storitve, popravilo in vzdrževanje vozil ter
njihove opreme); opravljanje storitev na po-
dročju osebne kozmetike, frizerstva, pedi-
kure, fitness, ipd.; menjalniški posli; orga-
niziranje zabavnih, kulturnih in športnih pri-
reditev; organiziranje in izvajanje: raznih
izobraževalnih tečajev, seminarjev, ipd.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/12619 z dne 28. 7. 1995.

Rg-24730

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12540 z dne 31. 8. 1995 pod št. vložka

1/26680/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5859751
Firma: GOSPODARSKO INTERES-

NO ZDRUŽENJE INTERTRANSPORT
LJUBLJANA, Tivolska cesta 50, Ljublja-
na

Skrajšana firma: GIZ INTERTRANS-
PORT, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: Ljubljana, Tivolska cesta 50
Ustanovitelji: Albatros D & V, prevozi

in špedicija, d.o.o., Postojna, Tržaška 12/a,
Alpetour – Podjetje za mednarodni in do-
mači transport, p.o., Škofja Loka, Titov trg
4/b, Avto Kočevje, Kočevje, tuzemski in
mednarodni cestni tovorni promet, d.o.o.,
Kočevje, Kidričeva 6 a, Avtoprevoz Tol-
min, cestno prometno podjetje, d.d.,  Tol-
min, Tolmin, Podljubinj 89 f, Lackovič Jože
avtoprevoznik, Brestanica, Cesta prvih bor-
cev 21, Avtoprevoz Dravograd, p.o., Šent-
janž pri Dravogradu, Otiški vrh 25 b, Avto-
promet Gorica, Podjetje za prevoz blaga s
tovornimi vozili v cestnem prometu doma
in v tujini, p.o., Nova Gorica, Nova Gorica,
Cesta 25. junija 1 a, Ažman, podjetje za
transport, trgovino, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Lesce, Lesce, Tržaška ul. 1, Euroš-
ped 2001, mednarodna špedicija, d.o.o.,
Škofja Loka, Titov trg 3 a, Gorenje servis,
d.o.o., Velenje, Velenje, Partizanska 12,
Gorjanci Mednarodno podjetje za prevoz
blaga in potnikov, d.o.o., Straža, Vavta vas
36, Gozdno gospodarstvo Postojna, n.sol.o.,
Postojna, Kraigherjeva 1, Ilport, prevozi, tr-
govina in inženiring, d.o.o., Petrovče, Pe-
trovče 5, Impuls, tržni inženiring, d.o.o.,
Koper, Vojkovo nabrežje 10, Integral, Len-
dava, promet in delavnice, d.o.o., Lendava,
Industrijska cesta 1, Intertransport – eko-
nomske in organizacijske  storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tivolska cesta 50, Intra, d.o.o.,
Ljubljana – podjetje za transport, špedicijo
in trgovino, Ljubljana, Šmartinska 152, Jan-
čič, internacional transport, d.o.o., Škofja
vas-Celje, Trdinova 6, Škofja vas, Jaušovec
Janko, Samostojni avtoprevoznik, Ptuj, Pod-
vinci 130/c, Jatis – trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ižan-
ska cesta 339, Jetrans, p.o., Mednarodno
podjetje za transport, špedicijo, izvoz-uvoz,
Odranci, Panonska 8, Jošt Svetek & Co.,
športna oprema, d.o.o., Ljubljana, Jurčkova
cesta 70, Kastel, d.o.o., zastopanje, storitve,
marketing, trgovina, Prem, Dolnja Bitnja 4,
Koto, proizvodno in trgovsko podjetje, p.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Miklošičeva 5, Krka,
tovarna zdravil, p.o., Novo mesto, Cesta he-
rojev 45, Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljub-
ljana, Tolstojeva 63, Obrtna zadruga Pre-
voz, p.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 12,
P & I – prevozniško podjetje Zalog, d.o.o.,
Cerklje, Zalog 44, Petrol, Transport – pod-
jetje za prevoz blaga v cestnem prometu
Ilirska Bistrica, p.o., Ilirska Bistrica, Šer-
cerjeva 17, Plankoop Gradbeno transportno
podjetje Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Tbili-
sijska 57, Prevoz Brežice, p.o., Brežice, Mi-
lavčeva 42, Prevoz Zajc transport, špedicija
in trgovina, Ljubljana, Cesta v Šmartno 7 b,
Prevozništvo Donat Rogaška Slatina, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Kidričeva ul. 30, Primex
Ceport, Mednarodni cestni transport, d.d.,
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Šempeter, Šempeter pri Gorici, Žnidaršiče-
va 9, Renttour, mešano podjetje za trans-
port, špedicijo, turizem in trgovino, d.o.o.,
Lukavci, Križevci, Lukavci 69/a, Slovenske
železnice Ljubljana, p.o., Ljubljana, Kolod-
vorska 11,  Svet, d.o.o., Ljubljana, Ljublja-
na, Jurčkova cesta 70, Šmarjetrans, Podjetje
za špedicijo in trgovino, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah, Šmarje pri Jelšah 196, Špedtrans
transport Maribor, mednarodni in tuzemski
transporti, storitve in trgovina, d.o.o., Mari-
bor, Tržaška cesta 37/A, Tanava, d.o.o., po-
sredovanje, komerciala, zastopanje, trgovi-
na, prevozništvo, proizvodnja in zunanja tr-
govina, Ribnica, Trg Veljka Vlahoviča 13,
TIB Terminal, delniška družba za skladišče-
nje, špedicijo, pretovor, zunanjo in notranjo
trgovino, Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica,
Šercerjeva 17, Tonepromet, podjetje za
mednarodno in notranjo špedicijo, storitve,
posredovanje in trgovino, d.o.o., Kranj,
Kranj, Savska loka 7, Traig Transportno
podjetje, p.o., Ivančna Gorica, Ivančna Go-
rica, Cesta 2. grupe odredov 17, Transavto
Postojna, p.o., Podjetje za prevoz blaga v
javnem cestnem prometu, Postojna, Tržaška
cesta 61, Transeuropa, export import, meša-
na družba, d.o.o., Ljubljana, Podgorska 10,
Transport Krško, podjetje za cestni tovorni
promet, p.o., Krško, Cesta krških žrtev 133,
Truck Prevozno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Dornava, Mezgovci ob Pesnici 8, Tur trans-
port, turizem, trgovina, gradbena dejavnost,
uvoz, izvoz, d.o.o., Turjak, Turjak, Turjak
4, Viator, Podjetje za mednarodni in tuzem-
ski transport, p.o., Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 244, Voznik, p.o., Šempeter pri Gorici &
CO Transport, storitve, trgovina, k.d., Šem-
peter pri Gorici, Šempeter pri Gorici, Žni-
daršičeva 15, Ydria Trans, cestno prometno
podjetje, d.o.o., Idrija, Idrija, Kapetana Mi-
hevca 5, Zagmajster Jože avtoprevoznik,
Frankolovo, Frankolovo 14/E, Zenit, d.o.o.,
Podjetje za trgovino in transport, Ljubljana,
Beblerjev trg 8, vsi vstopili 2. 7. 1993, od-
govornost: odgovarjajo s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Svetek Milan, Ljubljana, Jurčkova
cesta 70, imenovan 2. 7. 1993, zastopa GIZ
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šantelj Jože, Su-
šnik Janez, Žgajnar Silvo, vsi vstopili 2. 7.
1993.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 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; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 601
Železniški promet; 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-

nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja;  742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizku-
si in analize; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 911 Dejavnost poslovnih, delodajal-
skih in strokovnih združenj.

Rg-24741

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14480 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KONDOR, inženiring, projektira-
nje in proizvodnja v energetiki, Ljublja-
na, v ustanavljanju, sedež: Šlandrova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02017/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter preobli-
kovanje v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5280559
Firma: KILOVAR, Podjetje za trgovi-

no in servisne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 58

Skrajšana firma: KILOVAR, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vojkova 58
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Igličar Zdravko in Stanič-

Igličar Hedvika, oba izstopila 12. 9. 1994;
Završan Božidar, Polhov Gradec, Polhov
Gradec 58 a, vstopil 12. 9. 1994, vložil
750.000 SIT, Svilar Rade, Ljubljana, Pola-
kova ulica 7, vstopil 12. 9. 1994, vložil
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Završan Božidar, Polhov Gradec, Pol-
hov Gradec 58 a, imenovan 12. 9. 1994;
zastopnik Svilar Rade, Ljubljana, Polakova
ulica 7, imenovan 12. 9. 1994, zastopata
družbo brez omejitev; zastopnik Igličar
Zdravko, razrešen 12. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize.

Preoblikovanje v d.o.o. in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah vpisana v
sodni register s sklepom Srg 94/14480 z dne
27. 6. 1995.

Rg-24780

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06659 z dne 9. 8. 1995 pri subjektu vpisa
WEIXLER, trgovina, posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Runkova ul. 16, sedež: Runko-
va ul. 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10544/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5460166
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Weixler Branko, Logatec,

Tovarniška 12 c, vstopil 10. 12. 1990, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/06659 z dne 9. 8. 1995.

Rg-24782

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06682 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TIPA, trgovina, podjetje za trgovi-
no, turizem, gostinstvo, posredništvo, za-
stopanje in proizvodnjo, doma in v tujini,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Primožičeva 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09622/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o. ter spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5436389
Firma: TIPA – ŽAGAR & CO, podjet-

je za trgovino, turizem, gostinstvo, po-
sredništvo, zastopanje in proizvodnjo, do-
ma in v tujini, d.n.o.

Skrajšana  firma:  TIPA  –  ŽAGAR  &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Žagar Tanja in Žagar Mi-
lan, oba iz Ljubljane, Primožičeva 1, vsto-
pila 12. 11. 1990, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
vpisano v sodni register s sklepom Srg
94/06682 z dne 25. 8. 1995.

Nove dejavnosti družbe: organizacija ra-
čunalniškega poslovanja; izdelava in uvaja-
nje računalniških programov in izobraževa-
nje; vodenje in obdelava računovodskih po-
datkov za zunanje naročnike.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi iz nomenklature trgovskih strok;
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trgovina na debelo z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi iz nomenklature trgovskih
strok; posredništvo in zastopanje v prometu
z živilskimi in neživilskimi proizvodi ter
storitev iz nomenklature trgovskih strok; tu-
ristična in gostinska dejavnost, turistično
posredovanje in zastopanje v prometu uslug
in storitev; organizacija računalniškega po-
slovanja; izdelava in uvajanje računalniških
programov in izobraževanje; vodenje in ob-
delava računovodskih podatkov za zunanje
naročnike; izvoz in uvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov iz carinske deklaracije –
zunanjetrgovinskega poslovanja; izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov ter
storitev iz carinske deklaracije zunanje-
trgovinskega poslovanja; turistična in go-
stinska dejavnost, turistično posredovanje
in zastopanje v prometu uslug in storitev na
tujih trgih.

Rg-25080

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12348 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BEUERMANN IN STRNIŠA, druž-
ba za glasbeno posredovanje, d.o.o.,
Zagorje ob Savi, Cesta Zmage št. 7, se-
dež: Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/10129/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5446350
Firma: BEUERMANN IN BEUER-

MANN, izobraževanje, kultura in mar-
keting, d.n.o. Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 7

Skrajšana firma: B & B, d.n.o., Zagorje
ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Beuermann Dimitrij, Za-
gorje ob Savi, Cesta zmage 7, vstopil
28. 11. 1990, vložil 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Str-
niša Gregor, izstopil 1. 5. 1994; Beuermann
Igor, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, vsto-
pil 1. 5. 1994, vložil 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Beuermann Igor, imenovan 1. 5. 1994,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodja; direk-
tor Strniša Gregor, razrešen 1. 5. 1995; za-
stopnik Beuermann Dimitrij, razrešen kot
zastopnik in imenovan 1. 5. 1994 kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev
kot poslovodja.

Dejavnost družbe je: posredovanje in
drugi komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev z glasbe-
nimi instrumenti, opremo in vsemi drugimi
predmeti, povezanimi z glasbeno dejavnost-
jo; poučevanje glasbe in glasbenih instru-
mentov; izobraževanje in svetovanje na po-
dročju managementa; zastopanje tujih firm;
uvoz in izvoz glasbenih instrumentov, opre-
me in drugih predmetov, povezanih z glas-
beno dejavnostjo.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
je vpisana v sodni register s sklepom Srg
94/12348 z dne 11. 10. 1995.

Rg-25086

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12618 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ČRTA M, oblikovanje, ekonomska
propaganda, keramika in šport, d.o.o.,
Kamnik,  sedež:  Mlakarjeva  1/a,  1240
Kamnik, pod vložno št. 1/16494/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo sedeža, dejavnosti in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5602661
Sedež: Kamnik, Zaprice 2
Osnovni kapital: 1,500.650,97 SIT
Ustanovitelj: Žebaljec Miran, Kamnik,

Mlakarjeva 1a, vstopil 2. 3. 1992, vložil
1,500.650,97 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/12618 z dne 9. 10. 1995.

Dejavnost se razširi z naslednjo dejav-
nostjo: opravljanje storitev na področju
osebne kozmetike, frizerstva, pedikure ipd.

Dejavnost družbe odslej je: izvajanje
ekonomske propagande; organizacija sej-
mov, kulturnih in športnih prireditev; izde-
lava propagandnih gradiv; proizvodnja
športne tekstilne konfekcije; kooperacija na
področju izdelave športne tekstilne konfek-
cije;  popravila športnih rekvizitov in šport-
ne opreme - servis; organizacija športnih
tečajev – vadbe v športnih disciplinah (te-
nis, smučanje, jadralno padalstvo, plavanje);
trgovina na debelo in drobno lastnih izdel-
kov; trgovina na debelo in drobno nepre-
hrambenih proizvodov; opravljanje storitev
na področju osebne kozmetike, frizerstva,
pedikure ipd.

Rg-25118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08475 z dne 24. 7. 1995 pri subjektu
vpisa AKA, Podjetje za trgovino, projek-
tiranje in oblikovanje, d.o.o., Trbovlje,
Cesta Tončke Čeč 51/a, sedež: Cesta Tonč-
ke Čeč 51/a, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/04704/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti ter
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5332257
Osnovni kapital: 1,511.062 SIT
Ustanovitelji: Kus Darinka, Trbovlje, Ce-

sta Tončke Čeč 51/a, vstopila 22. 12. 1989,
vložila 518.700 SIT; Kus Andreja, Trbov-
lje, Cesta Tončke Čeč 51/a, vstopila 22. 12.
1989, vložila 518.150 SIT; Kus Barbara,
Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 51/a, vstopila
24. 5. 1994, vložila 474.212 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Kus Andreja in Kus Barbara, obe iz
Trbovelj Cesta Tončke Čeč 51/a, imenovani
24. 5. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost družbe po razširitvi je: po-
slovno administrativne storitve in svetova-
nja; storitve in svetovanja s področja tržne-
ga komuniciranja; storitve in svetovanja s
področja projektiranja arhitekture in načr-

tovanja interierov; opravljanje gostinskih
storitev; inženiring in nadzor na področju
gradbeništva in arhitekture; grafično obli-
kovanje; vizualne komunikacije; trgovina in
druge komercialne storitve pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; sto-
ritve s področja pletilstva in šiviljstva; po-
slovno, finančno in drugo gospodarsko sve-
tovanje; organiziranje nabave surovin, ma-
terialov in sredstev za izvajanje svojih
dejavnosti; storitve in svetovanja s področja
športne rekreacije; organizacija športne šo-
le, fitnes dejavnosti; zastopanje tujih firm;
uvoz in izvoz elementov, strojev in opreme
za opravljanje dejavnosti družbe.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/08475 z dne 24. 7. 1995.

Rg-25192

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18446 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TEEL TRADE, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, zastopanje, d.o.o., Ljublja-
na, Goriška ulica 65, Ljubljana, sedež:
Goriška ulica 65, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23554/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala ter spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, uskladitev in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5198747
Firma:  EUROTEHNA  –  DOM,  pro-

izvodnja, trgovina, storitve, zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 21

Skrajšana firma: EUROTEHNA –
DOM, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 21
Osnovni kapital: 1,500.027 SIT
Ustanovitelja: Pungaršek Jolanda, Ljub-

ljana, Goriška ulica 65, vstopila 7. 6. 1993,
vložila 191.355 SIT; Eurotehna, Poslovno
trgovski sistem, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
c. 21, vstop 29. 12. 1994, vložek 1,308.672
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/18446 z dne 12. 9. 1995.

Rg-25328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04394 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26700/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913926
Firma: GODEC & Co, storitve, d.n.o.,

Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Grosuplje, Ponova vas 58 A
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Godec Robert, Grosuplje,

Ponova vas 58a,Krašovec Kristina, Turjak,
Škocjan 4, oba vstopila 25. 8. 1995, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Godec Robert, Grosuplje, Ponova vas
58/a, zastopa družbo brez omejitev in za-
stopnica Krašovec Kristina, Turjak, Škoc-
jan 4, oba imenovana 25. 8. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnica direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995:452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 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; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-25379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12832 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa INFO PRESS, časopisno in založ-
niško podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gosposka ul. 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15582/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in spremembo firme ter ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5556775
Firma: INFO PRESS, založništvo in

propaganda, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Matjaž, Ljublja-

na, Gosposka ul. 4, vstopil 14. 2. 1992, vlo-
žil 754.000 SIT in Črepinšek Maja, Ljublja-
na, Gosposka ul. 4, vstopila 18. 6. 1994,
vložila 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/12832 z dne 28. 8. 1995.

Rg-25399

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04339 z dne 3. 10. 1995 pod št. vložka
1/26810/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913110
Firma: HIC SALTA, sistemska integra-

cija in komunikacije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HIC SALTA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Ljubljana, Pražakova 4
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelji: Hodnik Tone, Logatec,

Nova vas 14, Janež Tomaž, Ljubljana, Rus-
janov trg 1, Lasič Iztok, Ljubljana, Trnov-
ski pristan 10, Vasiljevič Brane, Ljubljana,
Neubergerjeva 4, vsi vstopili 21. 8. 1995,
vložili po 440.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lasič Iztok, imenovan 21. 8. 1995,
Ljubljana, Trnovski pristan 10, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1995: 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 511 Posredništvo; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6312 Skladiščenje; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring, in tehnično sveto-
vanje;  7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-25817

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04437 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BM 2, trgovsko podjetje, d.o.o., Ger-
bičeva 101, Ljubljana, pod vložno št.
1/26567/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
dopolnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5911036
Firma: BM2 servisiranje in prodaja av-

tomobilov, d.o.o.
Sedež:  Ljubljana, Koseška 11
Ustanovitelj: Zajc Andrej, izstopil 30. 8.

1995; Bardutzky Miha, Notranje Gorice, Za
mostičkom 18, vstopil 30. 8. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 30. 8. 1995;
direktor Bardutzky Miha, imenovan 30. 8.
1995, Notranje Gorice, Za mostičkom 18,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken.

Rg-25836

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04253 z dne 29. 8. 1995 pod št. vložka
1/26660/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5912890
Firma:  ZUPANČIČ  ROMAN,  d.n.o.,

podjetje za proizvodnjo, storitve in trgo-
vino

Skrajšana firma: ZUPANČIČ ROMAN,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Kropova ulica 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Roman in Zu-

pančič Evgen, oba iz Ljubljane, Kropova
ulica 5, vstopila 14. 8. 1995, vložila po 5.000
SIT odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Roman, Ljubljana, Kropo-
va ulica 5, imenovan 14. 8. 1995. Družbo
zastopa neomejeno, razen pri poslih, ki se
nanašajo na pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin, gradnjo ali rekon-
strukcijo stavb, kapitalsko udeležbo v dru-
gih družbah, kooperacijski in drugi trajni
posli za dobo, ki je daljša od enega leta,
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov,
najem kreditov ali dajanje poroštev, če zne-
sek preseže tolarsko protivrednost 5.000
DEM, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja  in dodeli-
tev ali odvzem prokure. V tem primeru je
potrebno soglasje drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 30 Št. 1 – 10. I. 1997

je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije;  4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
srednštvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 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
Trgovina 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 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 potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije;  7470 Čiščenje stavb.

Rg-25840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04190 z dne 13. 9. 1995 pod št. vložka
1/26721/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5912768
Firma: R & F CO. finančni posli, d.o.o.
Skrajšana firma: R & F CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kurilniška 10 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vodičar Roni, Ljubljana,

Šišenska 51, vstopil 24. 7. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodičar Roni, Ljubljana, Šišenska 51,
imenovan 24. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1995: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Rg-25841

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04177 z dne 29. 8. 1995 pod št. vložka
1/26663/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5912741
Firma: Hoechst Schering AgrEvo, tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Hoechst Schering Agr-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hoechst Schering AgrEvo

Gmbh, Berlin-Reinickendorf, Miraustrasse
54, vstop 21. 7. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Babnik Marko, Ljubljana, Devova ulica
10, imenovan 21. 7. 1995, zastopa družbo
kot poslovodja. Zastopa družbo skupaj s pro-
kuristom. Poslovodja je v posebnih prime-
rih dnevnega poslovanja, kadar vrednost po-
sla ne presega zneska 4.000 DEM (nemških
mark) v tolarski protivrednosti po uradnem
srednjem tečaju, upravičen samostojno pod-
pisovati v imenu družbe; prokurist Gauer
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Uwe, imenovan 21. 7. 1995, Osloß,
Köthersche Siedlung 3.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi.

Rg-25843

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04171 z dne 29. 8. 1995 pod št. vložka
1/26664/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5910269
Firma: MINI MARKET MARO, pre-

delava in prodaja mesa in ostalih pre-
hrambenih izdelkov, d.o.o., Mengeš

Skrajšana firma: MINI MARKET
MARO, d.o.o., Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Slovenska 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brate Magda in Brate Ro-

man, oba iz Domžal, Prečna ul. 5 a, vstopila
26. 6. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brate Roman, Domžale, Prečna ul. 5 a,
imenovan 26. 6. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Brate Magda, Domža-
le, Prečna ul. 5 a, imenovana 26. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nica direktorja.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki;  5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-25844

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04163 z dne 29. 8. 1995 pod št. vložka
1/26665/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5912725
Firma: RO & MA, d.o.o., družba za

prodajo in izvajanje zdravstvenih in dru-
gih programov ter blaga in storitev, Ljub-
ljana, Pečinska ulica 65

Skrajšana firma: RO & MA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pečinska ulica 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Strajnar Robert in Straj-

nar Maja, oba iz Ljubljane, Pečinska ulica
65, vstopila 24. 7. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strajnar Robert, Ljubljana, Pečinska
ulica 65, imenovan 24. 7. 1995 zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila;  50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila;  50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inšttalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajlnah; 5231 Dejavnost
lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno

z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje;  7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-25846

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04159 z dne 29. 8. 1995 pod št. vložka
1/26661/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Firma:  VEKTRA  PLUS  marketing,
d.o.o., Ljubljana, Igriška 4

Skrajšana  firma:  VEKTRA  PLUS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Igriška 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pajdaš Bojan, Njivice, Nji-

vice 32, Blaževič-Pajdaš Lidija, Njivice, Pri-
morska 4, Ljubiša Dejan, Rijeka, Olge Ban
21/3, vsi vstopili 21. 7. 1995 in vložili po
500.000 SIT; odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Pajdaš Bojan, Njivice, Njivice 32,
imenovan 21. 7. 1995; prokurist Ljubiša De-
jan, Rijeka, Olge Ban 21/3, imenovan 21. 7.
1995; direktor Ziherl Borut, Žabnica, Sred-
nje Bitnje 90, imenovan 21. 7. 1995, zasto-
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pa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 8. 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; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-25886

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02613 z dne 18. 9. 1995 pod št. vložka
1/26729/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903866
Firma: TOMAŽIN ART & Co, d.n.o.,

storitve in trgovina, Ivančna Gorica
Skrajšana firma: TOMAŽIN ART  &

Co, d.n.o., Ivančna Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ivančna Gorica, Leščevje 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Tomažin Miha, Ivančna

Gorica, Leščevje 2, Pajk Melita, Ivančna
Gorica, Vir pri Stični 101, oba vstopila
26. 4. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tomažin Miha, Ivančna Gorica, Leščev-
je 2, zastopa družbo brez omejitev in za-
stopnica Pajk Melita, Ivančna Gorica, Vir
pri Stični 101, oba imenovana 26. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nica direktorja.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev;  4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 511
Posredništvo; 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; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 603 Cevovodni
transport; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-25893

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02116 z dne 14. 9. 1995 pod št. vložka
1/26723/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898927
Firma: TOMPLAK & Co, podjetje za

storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOMPLAK & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vodmatska 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Tomplak Petra, Tomplak

Anton, oba iz Ljubljane, Vodmatska 19,
vstopila 23. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Tomplak Petra, Ljubljana, Vodmat-
ska 19, imenovana 23. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev in zastopnik Tomplak An-
ton, Ljubljana, Vodmatska 19, zastopa druž-
bo brez omejitev, kot pomočnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1995: 511
Posredništvo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-25914

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00457 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LION STYLE, Proizvodnja, trgovi-
na in oblikovanje, d.o.o. Kamnik, sedež:
Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/15272/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5565537
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zakrajšek Boris razrešen 24. 1. 1995;
direktor Keršič Alfred, imenovan 24. 1.
1995, Kamnik, Matije Blejca 20, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-25917

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00256 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/26893/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OS Novo mesto, spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5402239
Firma: BREUER, avtohiša in zastop-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drgan Martin, Usenik Udo-

vič Darinka, oba izstopila 22. 12. 1994;
Claas Elektrohandelsgesellschaft mbH,
Weissach Im Tal, Nachtigallenstr. 6, vstop
22. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT; odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drgan Martin, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Prebil Pavel, Ljubljana, Milčetova
pot 25, imenovan 22. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 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
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje 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; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
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metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Temeljnem sodišču v Novem mestu, enota
v Novem mestu, pod vl. št. 1/1159/00.

Rg-26062

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12622 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/26900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5859786
Firma: IDNUSTRIJSKO PREDUZE-

ČE KRIVAJA ZAVIDOVIĆI, Podružnica
Ljubljana

Skrajšana firma: IP KRIVAJA ZAVI-
DOVIĆI

Pravnoorg. oblika: tuja podržnica
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Starčevič Hasan, Ljubljana, Steleto-
va 8, imenovan 20. 5. 1994, zastopa podruž-
nico z omejenimi pooblastili.

Dejavnost: projektiranje gradbenih ob-
jektov; drugo projektiranje; inženiring de-
javnost; prevoz blaga v cestnem prometu;
druge storitve na področju prometa; trgovi-
na na debelo in drobno: žitarice, sadje, zele-
njava in njihovi izdelki, alkoholne pijače,
živina in perutnina, tekstil in konfekcija,
usnje in volna, kovinsko in elektrotehnično
blago, gradbeni, sanitarni in instalacijski
material, kemijski izdelki, barve in laki, pa-
pir, pisarniški material in pribor, sanitetni
material, vozila, rezervni deli in pribor za
vozila, naftni derivati, industrijski odpadki.

Rg-26084

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13256 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PERLES, Energetika v lesarstvu,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 13, sedež:
Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5653312
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ciglar Stanko, razrešen 20. 6. 1994;
zastopnik Testen Janez, razrešen 20. 6. 1994
direktor Testen Janez, Ljubljana, Porentova
3, imenovan 20. 6. 1994, kot direktor zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-26089

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13311 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MAROK, trgovina na drobno z me-
šanim blagom in storitve v turizmu in
gostinstvu, d.o.o., Ljubljana, Titova 23,

sedež: Titova 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5352223
Firma:  MAROK,  trgovina  in  go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Litijska 140
Sedež: Ljubljana, Litijska 140
Osnovni kapital: 1,873.500 SIT
Ustanovitelj: Marčan Rok, Ljubljana,

Slovenska 51 B, vstopil 27. 12. 1989, vložil
1,873.500 SIT; odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Sruge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-26095

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14146 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DESPO, d.o.o., Ljubljana, Podjetje
za storitve na področju RTV dejavnosti,
Ajdovščina 4, sedež: Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22115/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5731054
Osnovni kapital: 3,446.000 SIT
Ustanoviteljica: Zavašnik Damjana,

Domžale, Miklošičeva 1/b, vstopila 14. 1.
1994, vložila 3,446.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/14146 z dne 11. 9. 1995.

Rg-26105

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14274 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa  HESING  INŽENERING,  d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 55, sedež: Sloven-
ska 55, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06316/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5358825
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vujović Budimir, Ljublja-

na, Slovenska c. 55 c, vstopil 3. 1. 1990,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-26153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14550 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KOORDINATA, elektroinženiring
in trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Spodnje Gameljne 100,
1211 Ljubljana, pod vložno št. 1/22722/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792312
Osnovni kapital: 1,556.500 SIT
Ustanovitelj: Micic Dragan, Ljubljana,

Sp. Gameljne 100, vstopil 15. 4. 1993, vlo-
žil 1,556.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 4531
Električne inštalacije; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5231 Dejavnost lekarn; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/14550 z dne 27. 9. 1995.

Rg-26195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16763 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TARA LJUBLJANA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Sajovčeva 5, Ljubljana, se-
dež: Sajovčeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04549/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5427401
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Tine, Ljubljana, Sa-

jovčeva 5, vstopil 15. 1. 1990, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske
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storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/16763 z dne 29. 9. 1995.

Rg-26602

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18304 z dne 26. 4. 1995 pod št. vložka
1/26251/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5885604
Firma: SOM GOSTINČAR & Co., tr-

govina, zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: SOM GOSTINČAR &

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 5
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Gostinčar Andrej in Go-

stinčar Alenka, oba iz Ljubljane, Vošnjako-
va 5, vstopila 31. 12. 1994, vložila po 10.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gostinčar Andrej, Ljubljana, Vošnja-
kova 5, imenovan 31. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1995: 454 Za-
ključna gradbena dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-26758

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02426 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ELITNA KONFEKCIJA NOVOST

LJUBLJANA, p.o., sedež: Čopova 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00132/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in zastopnika s temile podatki:

Sedež: Ljubljana, Podsmreka 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Djurić Dragoljub, razrešen 8. 5.
1995; zastopnik Modic Anton, Ig pri Ljub-
ljani, Kot 8, imenovan 8. 5. 1995, pogodbe,
ki se nanašajo na prodajo nepremičnin,
sklepa le na osnovi predhodnega soglasja
delavskega sveta.

Rg-26780

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04773 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa EKO TRADE, d.o.o., trgovina in sto-
ritve, sedež: Ulica bratov Komel 4, 1210
Ljubljana, pod vložno št. 1/03780/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5346657
Firma: QS, d.o.o., trgovina in storitve
Skrajšana firma: QS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Stari trg 11/a

Rg-26785

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05196 z dne 9. 11. 1995 pri subjektu
vpisa BARIČAK PALETA in ostali, trgo-
vina, posredovanje in storitve, d.n.o., se-
dež: Zgornje Gameljne 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26529/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5909007
Sedež: Ljubljana, Gornji trg 26

Rg-27051

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14854 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  PRIMOŽ  TURIZEM,  Turistična
agencija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slom-
škova 23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20991/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo ustanoviteljev ter de-
ležev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5707480
Ustanovitelji: Kastelic Anton, Ljublja-

na, Bilečanska 5, vložil 874.000 SIT; Ka-
stelec Jana, Ljubljana, Pleteršnikova 15, vlo-
žila 187.500 SIT; Kastelec Bojan, Ljublja-
na, Pleteršnikova 15, vložil 187.500 SIT;
Nagelj Danica, Grosuplje, Žalna 69/b, vlo-
žila 62.500 SIT; Rabič Marjan, Ljubljana,
Bičevje 18, vložil 62.500 SIT; Križman Edo,
Grosuplje, Spodnja Slivnica 97, vložil
62.500 SIT; Rebolj Majda, Brezovica, C. na
postajo 12, vložila 62.500 SIT – vsi vstopili
12. 2. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo;
Kastelec Bojan, Ljubljana, Pleteršnikova 15,
vstopil 22. 9. 1994, vložil 77.500 SIT; Ka-
stelic Nataša, Ljubljana, Snebersko nabrež-
je 64, vstopila 22. 9. 1994, vložila 77.500
SIT; odgovornost: ne odgovarjata; Slabanja
Tanja, izstopila 22. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513

Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/14854 z dne 23. 11. 1995.

Rg-27094

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09822 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SAN, trgovina, marketing in go-
stinstvo, d.o.o., Kočevje, Roška 46, sedež:
Roška 46, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/05636/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5781701
Ustanovitelji: Korošec Silvo, Velike

Lašče, Brankovo 4, vstopil 18. 12. 1989,
vložil 1.000 SIT; Korošec Jana, Kočevje,
Roška cesta 46, vstopila 1. 12. 1993, vložila
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27119

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14132 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa   INDUPLATI   INTEGRATING
MARKETING, Industrija platnenih iz-
delkov, d.o.o., Domžale, sedež: Kamniška
c. 24, Zg. Jarše, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/25370/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis članov nadzornega sveta
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5838908
Člani nadzornega sveta: Pirc Ivan, Cerar

Viljana, Semprimožnik Marija, vsi vstopili
12. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
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izvodnja tetkstilnih izdelkov, razen oblačil;
1752 Proizvodnja vrvi, motovozov, vrvic in
mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 511 Posredništvo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 651 Denarno posredništvo; 652
Drugo finančno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-27120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14133 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INDUPLATI SPLOŠNE STO-
RITVE, Inudstrija platnenih izdelkov,
d.o.o., Domžale, sedež: Kamniška c. 24,
Zg. Jarše, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/25369/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5838894
Člani nadzornega sveta: Pirman Elizabe-

ta, Marinšek Viktor, Orehek Vladimira, vsi
vstopili 12. 7. 1994.

Rg-27121

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14134 z dne 9. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INDUPLATI TEKSTIL, Industrija
platnenih izdelkov, d.o.o., Domžale, se-
dež: Kamniška c. 24, Zg. Jarše, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/25365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vpis članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5838878
Člani nadzornega sveta: Burja Matija,

Kotnik Janez, Jarman Stanislav, vsi vstopili
12. 7. 1994.

Rg-27122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14135 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INDUPLATI MOKRONOG, Indu-
strija platnenih izdelkov, d.o.o., Domžale,
sedež: Kamniška c. 24, Zg. Jarše, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/25357/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča vpis članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5842310
Člani nadzornega sveta: Požar Mihael,

Škrjanec Antonija, Novak Lidija, vsi vsto-
pili 12. 7. 1994.

Rg-27123

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14136 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INDUPLATI CAMPING, Inudstri-
ja platnenih izdelkov, d.o.o., Domžale, se-
dež: Kamniška c. 24, Zg. Jarše, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/25368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vpis članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5838886
Člani nadzornega sveta: Pirnat Pavel,

Dolenc Franci, Vodlan Dragica, vsi vstopili
12. 7. 1994.

Rg-27133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14931 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa M.G.M., proizvodnja in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 14, sedež:
Kolodvorska 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19865/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5665434
Firma: M.G.M., proizvodnja in turi-

zem, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56
Sedež: Ljubljana, Slovenska 56

Rg-27158

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16143 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa FOKUS, podjetje za gospodarsko
svetovanje, marketing in transfer tehno-
logije, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina
XIX/2, sedež: Rožna dolina XIX/2, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/06658/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, po-
večanje osnovnega kapitala, ustanoviteljev
ter zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5367140
Firma: FOKUS, podjetje za gospodar-

sko svetovanje, marketing in transfer teh-
nologije, d.o.o., Ljubljana, Rimska 22

Skrajšana firma: FOKUS, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Rimska 22
Osnovni kapital: 2,420.000 SIT
Ustanovitelj: Žle Breda, izstopila 8. 12.

1994; Žle Franc, Ljubljana, Rimska 22, vsto-
pil 9. 5. 1990, vložil 2,420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žle Breda, razrešena 8. 12. 1994;
direktor Žle Franc, Ljubljana, Rimska 22,
imenovan 8. 12. 1994, kot poslovodja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7411 Pravno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/16143 z dne 13. 11. 1995.

Rg-27172

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16262 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VOD PLAN, Podjetje za storitve,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 64 a, sedež:
Šmartinska 64 a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23591/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5816882
Osnovni kapital: 2,151.718 SIT
Ustanovitelj: Vodlan Andrej, Ljubljana,

Bizoviška cesta 24, vstopil 9. 3. 1993, vlo-
žil 2,151.718 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
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si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na 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; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 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); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje;  7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/16262 z dne 14. 11. 1995.

Rg-27174

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16298 z dne 15. 11. 1995 pri subjektu
vpisa HAC VIA, Izobraževanje, poslovni
in komercialni inženering, d.o.o., Polje c.
XXII/27  e,  Ljubljana,  sedež:  Polje  c.
XXII/27 e, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10887/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5461910
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Bela Zlatka, Ljubljana,

Polje 479, vstopila 20. 12. 1990, vložila
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/16298 z dne 15. 11. 1995.

Rg-27177

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16395 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VR6, podjetje za storitve in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana-Polje, sedež: Novo
Polje C. XI/10 a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22462/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala ter spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5745292
Firma: VR6, podjetje za storitve in tr-

govino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VR6, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,667.475 SIT
Ustanovitelja: Prešeren Friderik, Ljub-

ljana-Polje, Novo Polje C. XI/10 a, vstopil
14. 2. 1994, vložil 833.737,50 SIT; Hren
Gregor, Borovnica, Pot v jele 4, vstopil 14.
2. 1994, vložil 833.737,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Černe Bogomir, izsto-
pil 20. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hren Gregor, Borovnica, Pot v jele 4,
razrešen 20. 12. 1994; direktor Černe
Bogomir, razrešen 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
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menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/16395 z dne 13. 11. 1995.

Rg-27181

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04814 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa INTER MARKETING, podjetje za
grafično in marketinško dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 19, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5328349
Osnovni kapital: 5,673.100 SIT
Ustanovitelj: Mijailovič Cvetin, Ljublja-

na, Kunaverjeva 3, vstopil 21. 12. 1989,
vložil 5,673.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Radmanič Katarina, Ljubljana, Po-
lje Cesta V/4, imenovana 18. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 95/04814 z dne 24. 10. 1995.

Rg-27239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10075 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa CARBO, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Žaucerjeva 24, Ljublja-
na, sedež: Žaucerjeva 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17841/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo fir-
me, ustanoviteljev ter osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5652278
Firma: CARBO, proizvodnja in trgovi-

na,  d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CARBO, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Semolič Boris, Ljubljana,

Žaucerjeva 24, vstopil 17. 3. 1992, vložil
301.600 SIT; Semolič Nada, Ljubljana, Ma-
jaronova 26, vstopila 25. 5. 1994, vložila
1,206.400 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Semolič Nada, Ljubljana, Majaro-
nova 26, imenovana 25. 5. 1994, namestni-
ca poslovodje – direktorja družbe, zastopa
družbo brez omejitev.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10075 z dne 12. 7. 1995.

Rg-27241

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10081 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa PAGO, proizvodnja, zastopanje,
marketing, d.o.o., Grajzerjeva 16, Med-
vode, sedež: Grajzerjeva 16, 1215 Medvo-
de, pod vložno št. 1/07334/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
firme ter osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5399548
Firma: PAGO, proizvodnja, trgovina

in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PAGO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlek Gorazd, Ljubljana,

Postojnska ulica 11, vstopil 23. 5. 1990,
vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo
dejavnostjo: predelava kemičnih proizvo-
dov.

Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja
končnih lesenih izdelkov; proizvodnja zgo-
tovljenih tekstilnih izdelkov; proizvodnja
usnjene obutve in galanterije; proizvodnja
vseh vrst tesnil; proizvodnja orodja in pri-
bora za izdelovanje tesnil; predelava ke-
mičnih proizvodov; trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina
z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo; storitve na področju cestnega pro-
meta; svetovanje na področju trženja; po-
slovne storitve: obračunske, knjigovodske,
računovodske; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; zastopanje tujih
oseb v okviru dejavnosti, ki so vpisane v
sodni register; prodaja tujega blaga s kon-
signacijskega skladišča; drugi posli, ki pod-
pirajo navedene dejavnosti ali prispevajo k
popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti
družbe v okviru navedenih dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10081 z dne 12. 7. 1995.

Rg-27243

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10088 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu

vpisa TE-DOG, Podjetje za marketing,
svetovanje, posredovanje, zastopstvo, tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Zgor-
nje Pirniče 82, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/05254/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in
spremembo firme, ustanoviteljev, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5338395
Firma: PANDEV IN KERN, podjetje

za marketing, svetovanje, posredovanje,
zastopstvo, trgovino in gostinstvo, d.n.o.

Skrajšana firma: PANDEV IN KERN,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Pandev Bojan, Medvode,
Zgornje Pirniče 82, vstopil 28. 2. 1990; Kern
Miran, Medvode, Ulica k studencu 1, vsto-
pil 27. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kern Miran, Medvode, Ulica k stu-
dencu 1, imenovan 27. 5. 1994, namestnik
direktorja, zastopa družbo brez omejitev.

Dodajo se dejavnosti: izdelava in popra-
vilo tekstilnih predmetov; proizvodnja ob-
lačil; proizvodnja trikotažnih oblačil.

Dejavnosti odslej so: marketing, sveto-
vanje, komercialno posredovanje na področ-
ju: kinologije; trgovina s psi in drugimi ma-
limi živalmi; organiziranje in izvajanje raz-
stav psov in drugih malih živali;  organizi-
ranje in izvajanje tečajev za šolanje psov;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi
proizvodi; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi; posredovanje in za-
stopanje v notranjetrgovinskem prometu;
leasing; druge nastanitvene storitve; druge
gostinske storitve; opravljanje prevozov za
lastne potrebe; izdelava in popravilo tekstil-
nih predmetov; proizvodnja oblačil; pro-
izvodnja trikotažnih oblačil.

Preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o vpisano
v sodni register s sklepom Srg 10088/94 z
dne 12. 7. 1995.

Rg-27273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10738 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu
vpisa GRANT, inženiring in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 7, sedež:
Brodarjev trg 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23287/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novim vložkom s temile podatki:

Matična št.: 5792118
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Zakrajšek-Smerdel Fran-

čiška, Postojna, Pivška 4, vstopila 18. 5.
1993, vložila 1,510.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10738 z dne 17. 7. 1995.

Rg-27275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10765 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
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vpisa TREF, Podjetje za svetovanje, inže-
niring in trgovinsko posredovanje, d.o.o.,
Zagorje, sedež: Cesta 20. julija 2 c, 1410
Zagorje, pod vložno št. 1/02593/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5301149
Dejavnost: ekonomske, organizacijske in

tehnološke storitve; svetovanje, inženiring
in razvoj s področja industrijske avtomati-
zacije; proizvodnja računalniške opreme in
servisne storitve; inženiring kompletnih ob-
jektov; računalniški in izvajalski inženiring;
izdelava računalniških programov; ustanav-
ljanje podjetij; organiziranje in posredova-
nje pri nakupu repromateriala, strojev in
opreme; knjigovodske storitve in obdelava
podatkov; izdelava izvedeniških mnenj; po-
sredovanje (komisija in agencija) v prometu
blaga in storitev doma; zastopanje drugih
firm in obrtnikov; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi, računalni-
ki, računalniško opremo, programsko opre-
mo ter nadomestnimi deli, sestavnimi sklo-
pi, priborom in potrebščinami.

Rg-27281

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10828 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu
vpisa DIADA, podjetje za kadrovski inže-
niring, časopisno dejavnost in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška ul. 2, sedež: Tr-
žaška ul. 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18283/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5701279
Uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10828 z dne 17. 7. 1995.

Rg-27286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10849 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu
vpisa GEOCENTER, podjetje za go-
stinstvo, turizem, proizvodnjo, storitve in
trgovino, d.o.o., Litija, sedež: C. koman-
danta Staneta 17, 1270 Litija, pod vložno
št. 1/14173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5546214
Osnovni kapital: 8,600.680 SIT
Ustanovitelj: Godec Joško, 1270 Litija,

Cesta komandnta Staneta 17, vstopil 6. 11.
1991, vložil 8,600.680 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10849 z dne 17. 7. 1995.

Rg-27299

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10932 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ARTEA, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilske in neživilske
stroke, marketing, gostinstvo, turizem, in-
ženiring, zunanjo trgovino..., Ljubljana,

sedež: Pod Hribom 55, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19551/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo usta-
noviteljev ter osnovnega kapitala in dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5816602
Osnovni kapital: 1,500.710 SIT
Ustanovitelja: Jager Aurea, Ljubljana,

Ulica bratov Bezlajev 15, vstopila 30. 6.
1992, vložila 650.710 SIT; Jager Martin,
Ljubljana, Ulica bratov Bezlajev 15, vstopil
20. 5. 1994, vložil 850.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Jager Martin, Ljubljana, Ulica bratov
Bezlajev 15, imenovan 20. 5. 1994.

Dejavnost se razširi tako, da se glasi od-
slej: proizvodnja prehrambenih proizvodov,
in sicer: konditorskih proizvodov, slaščic,
kruha, peciva, pizze, testenin, potic, keksov
in sorodnih proizvodov, organizacija in vo-
denje pekarn; predelava zdravilnih zelišč ter
proizvodnja izdelkov iz medu z zdravilnim
učinkom brez recepta; proizvodnja kozme-
tičnih preparatov; proizvodnja kemičnih pre-
paratov, in sicer osnovnih kemičnih izdelkov
organske in anorganske kemije, proizvodnja
kemikalij za poljedelstvo, proizvodnja ke-
mičnih vlaken in plastičnih mas; predelava
kemičnih proizvodov, in sicer proizvodnja
zdravil in farmacevtskih kemikalij, proizvod-
nja sredstev za pranje in kozmetične prepa-
rate; proizvodnja kozmetike; proizvodnja
premaznih sredstev (firnež, pigmentirani in
nepigmentirani premazi, razna sredstva, kot
so smole, šelaki ipd.); predelava plastičnih
mas; proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
in ostala predelava iz plastičnih mas; pro-
izvodnja ostalih kemičnih proizvodov, kot
so: raznovrstna sredstva za poliranje pohiš-
tva, kovine, sredstva za dezinfekcijo in de-
zinsekcijo ipd.; trgovina na drobno in debelo
lastne proizvodnje; trgovina na drobno in de-
belo neživilskih in živilskih proizvodov; tr-
govina z zdravili na debelo; trgovina na drob-
no živilskih in neživilskih proizvodov: trgo-
vina od vrat do vrat; sejemska prodaja; pro-
daja po pošti; katalogna prodaja; prodaja ob
posebnih prilikah in za posebne namene; ko-
misijske prodajalne in posredništvo; stojnič-
na trgovina; prodaja in posredovanje idej,
lon posli, informatika; posli know how; lea-
sing računalniške in strojne opreme za ke-
mično predelavo in izdelke živilskih pred-
metov kot iz žitaric; rent-a-car; avtosejmi;
turistične agencije in biroji, turistične stori-
tve in organiziranje ter posredovanje poto-
vanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih
aranžmajev; posredovanje namestitve turi-
stov v objekte pri privatnikih in drugo posre-
dovanje na področju turizma; fitness, savna,
kozmetični saloni; gostinske usluge prehra-
ne, samopostrežne restavracije in restavraci-
je s strežbo, restavracije prehrane, kavarne,
bifeji, catering, nočni in zabavni lokali s pro-
gramom, kampi, gostinske usluge, prenoče-
vanja – prenočišča, moteli,  gostilne, planin-
ski domovi in ostale gostinske usluge; mar-
keting, storitve raziskave tržišča, kreiranje
ekonomske propagande in reklame, realiza-
cija propagandnih planov in druge storitve v
zvezi s temi posli, priprava in prezentiranje

plakatov in reklamnih panojev, komercial-
ne storitve pri realizaciji prometa blaga in
opravljanje komisionarskih poslov; joint
ventures posli na področju prehrambene
industrije; živilski inženiring; finančni inže-
niring; organiziranje in aranžiranje sejmov,
razstav, salonov in drugih oblik prikazova-
nja gospodarskih in drugih dejavnosti; or-
ganiziranje in vodenje tečajev s področja
živilske industrije; posredništvo v prometu
z nepremičninami.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvoz last-
nih proizvodov; uvoz surovin in repromate-
riala za lastno proizvodnjo; posredovanje v
zunanjetrgovinskem prometu (reeksport);
storitve raziskovanja in uporabe informacij
v gospodarstvu; mednarodni sejmi s področ-
ja živilske in kemične proizvodnje; medna-
rodni turizem; zastopanje tujih partnerjev in
konsignacija v okviru svoje dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10932 z dne 17. 7. 1995.

Rg-27301

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10949 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu
vpisa CELEBRITY, Zunanjetrgovinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: WTC
Dunajska 160/307, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21603/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5717302
Firma: CELEBRITY, trgovinsko in

investicijsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: CELEBRITY, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, WTC Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Avsenik Jože, Ontario L6C

IC4, KAN19, Cachet Parkway Markha, vlo-
žil 500.000 SIT; Dolinar Janez, Medvode,
Goričane 26, vložil 500.000 SIT; Meglič
Viktor, Ljubljana, Slovenčeva 135, vložil
500.000 SIT – vsi vstopili 10. 12. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Izbriše se naslednja dejavnost družbe:
trgovina na veliko s prehrambenimi artikli;
trgovina na malo z neprehrambenimi arti-
kli; zastopanje podjetij; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; kooperacija z drugi-
mi subjekti v okviru dejavnosti d.o.o.; fi-
nančni inženiring.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na veliko in malo z prehrambenimi in
neprehrambenimi artikli; zastopanje tujih in
domačih fizičnih in pravnih oseb; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; koopera-
cija z drugimi subjekti v ovkiru dejavnosti
d.o.o.; finančni inženiring; uvoz in izvoz
prehrambenih in neprehrambenih izdelkov;
posredovanje v zunanjetrgovinskem prome-
tu; agencijski posli; vlaganje v druga pod-
jetja in pravne osebe; upravljanja s podjetji
in kapitalskimi vložki.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/10949 z dne 17. 7. 1995.
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Rg-27354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03920 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu
vpisa LITOSTROJ – HODLING, d.d., se-
dež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10357/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5447135
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mak Viljem, razrešen 15. 1. 1995.

Rg-27356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04070 z dne 25. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ELITNA KONFEKCIJA NOVOST
LJUBLJANA, p.o., sedež: Podsmreka 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00132/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5039983
Sedež: Ljubljana, Čopova 9

Rg-27521

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15082 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ŽINEX, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Bo-
letova 11, sedež: Boletova 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5808278
Osnovni kapital: 1,902.000 SIT
Ustanovitelj: Pitako Pavel, Ljubljana,

Boletova 11, vstopil 14. 12. 1989, vložil
1,902.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Prede-
lava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih
in živalskih olj in maščob; 155 Predelava
mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 181 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 183 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 191
Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 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;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje;7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/15082 z dne 3. 11. 1995.

Rg-27530

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15823 z dne 19. 10. 1995 pod  št. vložka
1/26877/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5878764
Firma: DHARMA, d.o.o., Ljubljana,

Podjetje za izdajanje časopisov Ljublja-
na

Skrajšana firma: DHARMA, d.o.o., Lju-
bljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 166
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečan Olga, Ljubljana,

Glinškova ploščad 20, vstopila 23. 11. 1994,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pečan Olga, Ljubljana, Glinškova
ploščad 20, imenovana 23. 11. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-27535

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16164 z dne 16. 11. 1995 pod št. vložka
1/19773/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis domače podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5658756002
Firma:  INDULES,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in stori-
tve, Loški potok, d.o.o., Mali log 17, Po-
družnica Ribnica, Dolenji lazi 18, Rib-
nica

Skrajšana  firma:  INDULES,  d.o.o.,
Loški potok, Podružnica Ribnica, Dolenji
lazi 18, Ribnica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ribnica, Dolenji lazi 18
Ustanovitelja: Dejak Janez in Dejak

Alojz, oba iz Ribnice, Dolenji lazi 18, vsto-
pila 15. 12. 1994, odgovornost: vpisana kot
ust. podr.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Dejak Janez, Ribnica, Dolenji lazi
18, imenovan 15. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Dejak Alojz, Rib-
nica, Dolenji lazi 18, imenovan 15. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Dejak Mateja, Ribnica, Dolenji lazi 18, ime-
novana 15. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah;  522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi  iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet.
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Rg-13419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02984 z dne 7. 4. 1995 pod št. vložka
1/26205/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5847311
Firma: ELTECE, podjetje za projekti-

ranje in inženiring, d.o.o., Slovenska c.
19, Ljubljana

Skrajšana firma: ELTECE, d.o.o., Slo-
venska c. 19, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 19
Osnovni kapital: 1,531.100 SIT
Ustanovitelj: Tekavec Silvester, Rakek,

Unec 66a, vstop 10. 3. 1995, vložek
1,531.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tekavec Silvester, imenovan 10. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1995: 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-20987

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03877 z dne 19. 7. 1995 pod št. vložka
1/26576/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5910978
Firma: AS.TRGOPROM, d.o.o., druž-

ba za gostinstvo in trgovino
Skrajšana firma: AS.TRGOPROM,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pleše 11, Škofljica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fodransperg Žiga, Ljublja-

na, Fabianijeva 15, vstop 17. 3. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fodransperg Marija, Ljubljana, Fa-
bianijeva 15, imenovana 17. 3. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki 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; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-25138

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13599 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa PROMETEJ, izobraževanje, sveto-
vanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Križna 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/12546/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5825440
Osnovni kapital: 1,507.994 SIT
Ustanovitelj: Čeh Milan, Ljubljana, Stre-

liška 22, vstop 4. 11. 1990, vložek 1,507.994
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14512 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa AGRING, Podjetje za inženiring,
posredovanje in zastopanje v kmetijstvu,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jalnova 50, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5374430
Ustanovitelj: Vidic Lojze, Ljubljana, Jal-

nova 50, vstop 4. 1. 1990, vložek 1,510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Ci-
ril, izstop 3. 10. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Novak Cirilu, ki je bil razrešen
3. 10. 1994.

Rg-26183

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16619 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TRITECH, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, inženiring, zastopanje,
uvoz in izvoz, C. Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, sedež: Cesta Andreja Bitenca
68, Ljubljana, pod vložno št. 1/21086/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, uskladitev dejavnosti in spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5722357
Firma: TRITECH, d.o.o., proizvodnja,

inženiring in trgovina
Osnovni kapital: 1,550.002 SIT
Ustanovitelji: Djuričić Marko, Ljublja-

na, Klemenova ulica 142, Škulj Borut-Franc,
Ljubljana, Ulica Zofke Kvedrove 22, in Ci-
marman Rajna, Ljubljana, Novo Polje,
C.III/26, vstopili 1. 12. 1992, vložili po
476.084 SIT, ter Kropivšek Janez, Ljublja-
na, Črnuška cesta 8, vstopil 16. 6. 1995,
vložil 21.750 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov

in elementov za mehanski prenos energije;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-27019

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11850 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DONI-TESNILA, podjetje za pro-
izvodnjo tesnil, d.o.o., Ljubljana, Meden-
ska 2, sedež: Medenska 2, Ljubljana-
Šentvid, pod vložno št. 1/22185/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5747929
Firma: IZO-TES, podjetje za proizvod-

njo tesnil, d.o.o., Ljubljana, Medenska 2
Skrajšana firma: IZO-TES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čepeljnik Janez, Ljublja-

na-Šentvid, Medenska 2, vložil 734.000 SIT,
in Avguštin Vinko, Gorenja vas, Reteče 56,
vložil 766.000 SIT – vstopila 26. 3. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čepeljnik Janez, razrešen 16. 5. 1994;
direktorica Grosman Emanuela, Ljubljana-
Šentvid, Medenska 76, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27129

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14826 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa SLOKA, Proizvodnja, trgovina in
poslovne storitve, d.o.o., Trbovlje, Neža
39a sedež: Neža 39a, Trbovlje, pod vložno
št. 1/19964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in družbenikov s
temile podatki:
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Matična št.: 5675219
Firma: SLOKA, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in poslovne storitve, d.o.o.,
Trbovlje

Ustanovitelji: SCATOLIGICIO S.R.L.,
Venzone UD, Italija, 33010 Stazione Car-
nia, vložil 13,628.405 SIT, Kramar Dušan,
Nova Gorica, Marija Kogoja 28, vložil
712.010 SIT, in KNAPI, d.o.o., Trbovlje,
Novi dom 26, vložil 11,968.354 SIT – vsto-
pili 8. 9. 1992, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Nučič Primož in Nučič Jurij, izstopila
18. 5. 1993.

Rg-27280

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10826 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ERGO TRADE, izvoz, uvoz, zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, WTC, Dunajska
156, sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14183/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo usta-
noviteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5543843
Osnovni kapital: 4,219.000 SIT
Ustanovitelja: Verbič Stanislava, Ljub-

ljana, Trubarjeva cesta 81, vložila 4,215.150
SIT, in Marinc Aleš, Ljubljana, Ulica Kon-
rada Babnika 18, vložil 3.850 SIT – vstopila
22. 11. 1991, odgovornost: ne odgovarjata;
Gričar Vojko, izstopil 26. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zatopniku Gričar Vojku, ki je bil razrešen
26. 5. 1994.

Rg-27860

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00999 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LAZO, trgovina in storitve, Rovte,
d.o.o., sedež: Rovte 78, Rovte, pod vložno
št. 1/17282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5605571
Osnovni kapital: 2,706.909 SIT
Ustanovitelj: Lazar Viktor, Rovte 78, vs-

top 7. 4. 1992, vložek 2,706.909 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 020 Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav

za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 316 Proizvodnja druge električne opre-
me; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 453 Inštalacije  pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 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; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 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 pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 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; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
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no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 747 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kul-
turne dediščine; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 926
Športna dejavnost; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27883

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02801 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa WESTERN PROMOTION –
PETROVČIČ, trgovina, k.d., Ljubljana,
Preglov trg 1, sedež: Preglov trg 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5817196
Firma: WESTERN PROMOTION –

PETROVČIČ, trgovina, k.d., Ljubljana,
Nove Fužine 43

Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 43

Rg-27969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01715 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ATELJE MODE, prodajna galeri-
ja, d.o.o., Ljubljana, Tacenska 114a, se-
dež: Tacenska 114a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09415/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5428572
Firma: STUDIO JESSE, d.o.o., podjet-

je za projektiranje, inženiring in storitve,
Tacenska 114a, Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO JESSE,
d.o.o., Tacenska 114a, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,538.840 SIT
Ustanovitelja: Jesse Irena in Jelen Mitja,

oba iz Ljubljane, Tacenska 114a, vstopila
26. 10. 1990, vložila po 769.420 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se odslej glasi: projektiranje
gradbenih objektov visokih in nizkih gra-
denj; izdelovanje raziskovalno razvojnih
projektov na področju arhitekture in grad-
beništva; izdelava investicijsko-tehnične do-
kumentacije za vse vrste objektov; izdelava
projektov za notranjo opremo; nadzor izva-
janja vseh projektiranih del v smislu grad-
benih predpisov; industrijsko oblikovanje;
izdelava ekspertiz s področja visokih gra-
denj; inženiring na področju gradbene in
arhitektonske dejavnosti; proizvodnja vseh

vrst; trgovanje (trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
domačem trgu in s tujino in trgovinske sto-
ritve); nudenje storitev in uslug: turističnih-
agencijskih storitev, gostinstva in hote-
lirstva, prevoza ljudi in blaga ter izposoje
prevoznih sredstev, finančno knjigovodskih
storitev, posredovanja v prometu blaga in
storitev, nudenja informacij in znanja v gos-
podarstvu, marketing; galerijska dejavnost
(priprava in organizacija prodajnih in pre-
zentacijskih razstav vseh vrst umetnin in
umetniškega oblikovanja, usmerjanje pre-
zentacije izdelkov, sposobnosti in kvalitet
posameznika, poslovnih subjektov, organi-
zacij in interesnih skupin, prezentacija pre-
ko medijev in sejemska dejavnost); prezen-
tacija umetnosti in umetniških stvaritev ter
posredovanje kulture na tržišču, uveljavlja-
nje pomena oblikovanja, antike ter domačih
in umetnih obrti; organizacija avkcij.

Rg-27994

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05637 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa IRBIS, d.o.o., grafično, proizvodno
in trgovinsko podjetje, Ljubljana, Gor-
jančeva ul. 13, sedež: Gorjančeva ulica
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/10460/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5670349
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanoviteljica: Ločnikar Helena, Ljub-

ljana, Gorjančeva 13, vstop 24. 12. 1990,
vložek 1,512.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-39807

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07755 z dne 31. 1. 1996 pri subjektu
vpisa BIA, podjetje za laboratorijsko in
procesno opremo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Adamičeva 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02476/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo sedeža, dele-
žev in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5327601
Sedež: Ljubljana, Teslova 30
Osnovni kapital: 2,194.010 SIT
Ustanovitelji: Lakovič Gorazd, Ljublja-

na, Trnovski pristan 6, vstopil 11. 10. 1989,
vložil 162.814 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gerl Marko, Ljubljana, Pustovrhova
ulica 15, vstopil 11. 10. 1989, vložil
162.814 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koselj Primož, Ljubljana, Kumrovška uli-
ca 13, vstopil 11. 10. 1989, vložil 363.868
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Knežević
Miomir, Ljubljana, Jamova cesta, vstopil
11. 10. 1989, vložil 173.192 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štrancar Aleš, Aj-
dovščina, Planina 45, vstopil 24. 1. 1990,
vložil 591.035 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štravs Rok, Bled, Rožna ul. 16, vsto-
pil 24. 1. 1990, vložil 247.632 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zochbauer Emme-
rich, Herzogenburg, Schulrat Schnei-
der-Gasse 19, vstopil 24. 1. 1990, vložil

216.676 SIT, odgovornost: ne odgovarja in
Josić Djuro, 1000-Berlin 44, Herrfurthplatz
5, vstopil 4. 2. 1991, vložil 275.979 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 2648/96 Rg-2035

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

YAKUZEN, d.o.o., Rožna dolina, Ce-
sta IV/55, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Krevs, Ljubljana,
Žaucerjeva c. 22, Saša Bratož, Ljubljana,
Linhartova 42, Barbara Možina, Ljubljana,
Rožna dolina, C. 17/32 in Draga Avbelj,
Ljubljana, Aeipprova 15, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega po 2.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 4023/96 Rg-2036

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba LO & BO, podjetje za avtokle-
parske storitve in trgovino, d.o.o., Brinje
31, Dol pri Ljubljani, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Teodor Ložar, Brinje 31,
Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996
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Srg 2689/96 Rg-2037

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

AMAR,  d.o.o.,  Rojska  15,  Domžale,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Stanislava Polajžer,
Rojska 15, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,508.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,508.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 3199/96 Rg-2038

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KM, d.o.o., Borutova 5, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bergant Matjaž, Boruto-
va 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

Srg 5526/96 Rg-2039

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MINI MODA – BY S, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino živil-
skih in neživilskih proizvodov, marketing,
storitve, gostinstvo, turizem, zunanjo tr-
govino, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 9.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Simona Schonlieb-Ur-
šič, Sp. Gameljne 8, Ljubljana Šmartno, z
ustanovitvenim kapitalom 2,061.380 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku

2,061.380 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico Schonlieb-Uršič Simono, Sp. Gamelj-
ne 8, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 3183/96 Rg-2040

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba JAZBEC, d.o.o., C. padlih bor-
cev 11/b, Hrastnik, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 6.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jazbec Rajko, Jazbec
Helena in Jazbec Andrej, vsi Hrastnik, Ce-
sta padlih borcev 11/b, z ustanovitvenim
kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega po 700 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

Srg 3021/96 Rg-2041

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ELCORD, d.o.o., Hribarjeva
15, Mengeš, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 12. 6.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zabret Tomaž, Hribar-
jeva 15, Mengeš in Simončič Igor, Kidri-
čeva 73, Trzin, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

Srg 5352/96 Rg-2042

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  BADO,  d.o.o.,  trgovina,  ex-
port-import, d.o.o., Celovška 108, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Lah Francka, Celovška
108, Ljubljana, Sponza Andrea in Maurizijo
Sponza, oba A. Ferri 54, Rovinj, z ustanovi-
tvenim kapitalom 3.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
na vsakega po 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

Srg 2661/96 Rg-2043

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

KUPLEX, d.o.o., Izletniška 11, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dušan Kumer, Ljublja-
na, Gotska 9 in Milovan Pleskovič, Ljublja-
na, Izletniška 11, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 3977/96 Rg-2044

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ŠULIGOJ, d.o.o., podjetje za
opravljanje strojnih in drugih storitev,
Litija, reg. št.vl. 1/14735/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Nada Šuligoj, Breg 41,
Litija, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Nado Šuligoj, Breg 41, Litija.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 11. 1996

Srg 3160/96 Rg-2045

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba VOH, d.o.o., Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vlado Milošević, Ane
Ziherlove 6, Ljubljana in Olga Milošević,
Celovška 145a, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
in sicer na Vlada Miloševića 1.010 SIT in
Olgo Milošević 990 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

Srg 1503/96 Rg-2046

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba SCRIPTA, d.o.o., Vavpotičeva
4, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 3.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Breda Erklavec in An-
drej Erklavec, z ustanovitvenim kapitalom
25.700 SIT, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
25.700 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na Bredo Erklavec 14.700 SIT in An-
dreja Erklavec 11.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

Srg 3073/96 Rg-2047

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba EVROSPORT, d.o.o., Trebinj-
ska 6, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nikola Popivoda in Ta-
mara Popivoda, oba Ljubljana, Trebinjska
6, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

Srg 3102/96 Rg-2048

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  CIREJ,  d.o.o.,  Koprska  17,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 17. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ambrož Cirej, Koprska
17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

Srg 15952/94 Rg-2049

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

LORS, podjetje za informacijski inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Einspilerjeva 5a,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dušan Marčetič, Einspie-
lerjeva 5a, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 10. 1995

Srg 3313/96 Rg-2050

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

KEM – ELRO – D, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in zastopanje tujih
firm, Pot Draga Jakopiča 4, Črnuče, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ferko Drago in Ferko
Robert, oba Pot Draga Jakopiča 4, Črnuče, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 13188/94 Rg-2051

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KLAMAT, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Novo Polje, C. IX/16, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andreja Klančar in
Franc Klančar, oba Novo Polje C. IX/16,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja v skladu z njunima
deležema.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 12. 1996

Srg 5238/96 Rg-2052

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Družba  ATLANTI  Inženiring,  d.o.o.,
Beethovnova  11,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 9. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je ATLANTI Management
Consulting GmbH, Hauptstrasse 44,
D-69117, Heidelberg, Nemčija, z ustanovi-
tvenim kapitalom 3,620.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja ATLANTI Manage-
ment Consulting GmbH, Hauptstrasse 44,
D-69117, Heidelberg, Nemčija.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

Srg 560/95 Rg-2053

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

WETRA, podjetje za trgovino in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Kumrovška 9,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Peter Weibl, Kumrovška
9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 6. 1996

Srg 3906/96 Rg-2054

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ALBUS, d.o.o., turizem, trgovi-
na, gradbeništvo, A. Kumarja 12, reg. št.
vl. 1/124697/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ibrahim Šubašič, A. Ku-
marja 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,642.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,642.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Ibrahima Šubašiča, A. Kumarja 12,
Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 11. 1996

Srg 3204/96 Rg-2055

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MMS INŽENIRING, d.o.o.,
Tovarniška 3, Preserje, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Soklič, Tovar-
niška 3, Preserje, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.100 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

Srg 3363/96 Rg-2056

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

DAMBI, d.o.o., trgovina, proizvodnja
in storitve, Metoda Mikuža 16, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mikulič Branko, Meto-
da Mikuža 16, Ljubljana, Mikulič Ante, Ili-
ca 256b, Zagreb in Mikulič Dragica, Meto-
da Mikuža 16, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,524.445 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,524.445 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 2737/96 Rg-2057

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

TOP JOY, d.o.o., Malo Mlačevo 9/c,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nikita in Maruška Se-
ver, oba Malo Mlačevo 9/c, Grosuplje, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Nikita Sever 1.800 SIT in Maruško Sever
200 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 3153/96 Rg-2058

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba PIK, d.o.o., Ljube Šercerja 1,
Domžale, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Prosen Alenka, Dom-
žale, Ljube Šercerja 1 in Rajko Kogoj, Ljub-
ljana, Šišenska 7, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

Srg 3321/96 Rg-2059

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

STAN, d.o.o., podjetje za trgovino, po-
sredovanje in proizvodnjo, Cesta ob Že-
leznici 1, Medvode, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 7.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stopar Anton in Stopar
Marjeta, oba Cesta ob železnici 1, Medvode
z ustanovitvenim kapitalom 116.542 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
116.542 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 5137/96 Rg-2060

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba SPOLAH, d.o.o., trgovina in sto-
ritve, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Giulio Spozio, Via Ber-
nardino Verro 17, Milano, Italija, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

Srg 3319/96 Rg-2061

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

SPIT – TOMIS, d.o.o., svetovanje, pro-
jektiranje, izdelava, transport, Selanova
ulica 8, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 7.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dovč Tomaž in Dovč
Tomaž mlajši, oba Selanova 8, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 3324/96 Rg-2062

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

OBLIČ, d.o.o., podjetje za krovstvo in
montažo ter trgovino, Polje 6, Vodice nad

Ljubljano, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Čebašek Bojan in Če-
bašek Cecilija, oba Polje 6, Vodice nad
Ljubljano, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 3233/96 Rg-2063

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

FERING TRADE, d.o.o., podjetje za
razvoj, organizacijo ter notranjo in zuna-
njo trgovino, Ilirska 5, Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mirković Nikola, Avde
Hume 7, Sarajevo, Filipovič Milenko, Ilir-
ska 5, Ljubljana, Peterka Filipovič Vera,
Ilirska 5, Ljubljana, Filipović Aleksander,
Ilirska 5, Ljubljana, Stanković Slobodan,
Puhova 15, Ljubljana, Stankovič Anja, Pu-
hova 15, Lubljana in Stankovič Tamara,
Zvezda 16, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8,224.644,02 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8,224.644,02 SIT prenese v celoti na usta-
novitelje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 12. 1996

Srg 3152/96 Rg-2064

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  VIKTOR  AUDIO  SISTEMI,
d.o.o., Simona Jenka 12, Domžale, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Viktor Žnidaršič, Dom-
žale, Simona Jenka 12, z ustanovitvenim
kapitalom 119.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
119.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

Srg 2471/96 Rg-2065

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

I. B. V., d.o.o., proizvodno, trgovsko in
gostinsko podjetje, Dolenji lazi n.h., Rib-
nica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ivan Zobec in Ljubica
Zobec, oba Kolodvorska 25, Ribnica, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 12. 1996

Srg 3392/96 Rg-2066

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Ann Marie Christine Marketing,
d.o.o., oblikovanje in trgovina, Koroška
16, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Saša Šubic, Koroška 16,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 5442/96 Rg-2067

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 1 – 10. I. 1997 Stran 47

Družba ENTIS, d.o.o., podjetje za elek-
troniko ter programsko in strojno opre-
mo, Polhov Gradec, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jože Bradeško, Srednji
vrh 17, Polhov Gradec, Stanislav Gruden,
Bukovo 41, Cerkno in Simon Dobrišek, Do-
brteša vas 41/d, Šempeter v Savinjski doli-
ni, z ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega po 700 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 12. 1996

Srg 3375/96 Rg-2068

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Trgohit Horjul, d.o.o., podjetje za tr-
ženje, proizvodnjo in storitve, Podolnica
28, Horjul, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 3. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bernot Marko, Podol-
nica 28, Horjul in Bernot Matjaž, Šentvid
22, Lukovica, z ustanovitvenim kapitalom
1,501.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,501.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 05554/96 Rg-2071

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko na pred-
log objavlja sklep:

Delniška družba LESNINA, družba za
razvoj, financiranje in svetovanje, d.d.,
Ljubljana,  Parmova  53,  reg.  št.  vl.
1/03906/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji in delničarji družbe so
LESNINA VELETRGOVINA, notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53, imetnica 264 delnic, oziroma 27,50%
osnovnega kapitala; LESNINA LGM, trgov-

sko podjetje za les in gradbeni material,
p.o., Ljubljana, Parmova 53, imetnica 219
delnic, oziroma 21,90% osnovnega kapita-
la; LESNINA ZUNANJA TRGOVINA,
podjetje za zunanjetrgovinsko dejavnost,
d.d., Ljubljana, Dunajska 21, imetnica 207
delnic, oziroma 20,70% osnovnega kapitala
in LESNINA FINANCE, finančno svetova-
nje in druge poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Parmova 53, imetnica 116 delnic, ozi-
roma 11,60% osnovnega kapitala, z ustano-
vitvenim kapitalom 10,000.000 SIT, ki prev-
zemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje in delničarje družbe.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

MURSKA SOBOTA

Srg 96/00350 Rg-2002

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00350 z dne 27. 11. 1996
pod št. vložka 1/01482/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi vpi-
sa sklepa o zaključku stečajnega postopka
in zaradi izbrisa družbe iz sodnega registra,
s temile podatki:

Firma:  DEKOR-SLIKOPLESKAR-
STVO, opravljanje storitev Murska So-
bota, d.o.o., – v stečaju

Skrajšana firma: DEKOR-SLIKOPLE-
SKARSTVO, Murska Sobota, d.o.o., – v
stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Kopališka 2
Osnovni kapital: 540.000 SIT
Ustanovitelji: DEKOR, podjetje finalnih

del v gradbeništvu, p.o., Časar Alfred, Šu-
mak Martin, Ozvatič Jože, Grah Rudolf,
Kerman Albin, Horvat Andrej, Vučina Dra-
gica, Černela Stanko in Hočurščak Željko,
vsi izstopili 29. 10. 1996.

Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
3/94-131 z dne 3. 10. 1996, ki je postal
pravnomočen dne 29. 10. 1996.

Srg 95/00367 Rg-2003

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00367 z dne 6. 11. 1996
pod št. vložka 1/01462/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem psotopku s
temile podatki:

Matična št. 5625068
Firma: VINO RADGONA, Gornja Rad-

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

govornostjo
Sedež: Gornja Radgona, Jurkovičeva

5–9
Osnovni kapital: 280.000 SIT

Ustanovitelji: Roškar Ludvik, Frangež
Jernej, Žinkovič Drago, Veberič Hinko,
Šteiner Franc, Jaušovec Ivanka, Kolarič Mi-
lan, Cunk Anton, Utroša Mojca, Lorbek
Franc, Škrobar Franc, Špur Mirko, Filipič
Alojz, Podlesek Gabriela, Senekovič Milan,
Babič Otmar, Edšid Marjan, Čarni Angela,
Rous Ivan, Pintarič Marija, Horvat Antoni-
ja, Milušič Mira, Topolinjak Ivan, Fulder
Melita, Črepnjak Cvetka, Ornik Marija, Fli-
sar Renato in Trstenjak Jožef, vsi izstopili
6. 11. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 6. 11. 1996 s sklepom Srg 367/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe so prevzeli Roškar Ludvik,
Gornja Radgona, Polička c. 6, Frangež Jer-
nej, Gornja Radgona, Prežihova 10, Žinko-
vič Drago, Benedikt, Obrat 13, Veberič Hin-
ko, Stavešinski vrh 48, Šteiner Franc, Zbi-
govci 75, Jaušovec Ivanka, Gornja Radgo-
na, Maistrov trg 6, Kolarič Milan, Norički
vrh 17, Cunk Anton, Žepovci 72, Utroša
Mojca, Gornja Radgona, Trg svobode 6,
Lorbek Franc, Spodnja Ščavnica 2, Škrobar
Franc, Janžev vrh 14a, Špur Mirko, Iljašev-
ci 16, Filipič Alojz, Gornja Radgona, Can-
karjeva 14, Podlesek Gabriela, Gornja Rad-
gona, Mladinska 5, Senekovič Milan, Lo-
manoše 25, Babič Otmar, Črešnjevci 128,
Edšid Marjan, Ptujska cesta 5, Čarni Ange-
la, Lomanonše 6a, Rous Ivan, Radenci, Po-
rabska 3, Pintarič Marija, Očeslavci 10, Hor-
vat Antonija, Gornja Radgona, Kajuhova 2,
Milušič Mira, Gornja Radgona, Maistrov trg
6, Topolinjak Ivan, Hercegovščak 18, Ful-
der Melita, Lutverci 3, Črepnjak Cvetka,
Apače 46, Ornik Marija, Spodnja Ščavnica
44d, Flisar Renato Police 68 in Trstenjak
Jožef, Malanjski vrh 8.

Srg 94/00591 Rg-2004

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00591 z dne 18. 6. 1996
pod št. vložka 1/01331/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: LAMBERGAR, proizvodnja,
storitve in trgovina, Bunčani, d.o.o.

Skrajšana firma: LAMBERGAN, Bun-
čani, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veržej, Bunčani 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Osterc Jožef in Osterc

Anica, oba izstopila 18. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster s sklepom Srg 94/00591 z dne 18. 6.
1996. Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Osterc
Jožef in Osterc Anica, oba Bunčani 17.

Srg 96/00223 Rg-2005

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00223 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/01730/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5709776
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Firma: E3, politehnični inženiring Mo-
tovilci, d.o.o.

Skrajšana firma: E3, Motovilci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-

govornostjo
Sedež: Grad, Motovilci št. 65
Osnovni kapital: 111.400 SIT
Ustanovitelj: Reiniger Cvernjek Jožef,

izstopil 28. 10. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 4. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 28. 10. 1996 je bila družba s skle-

pom Srg 223/96 izbrisana iz sodnega regi-
stra zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku. Obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Reiniger Cvernjek Jožef, Motovilci 56.

Srg 94/00679 Rg-2006

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00679 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/00270/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5297001
Firma: KOVINA, obdelava kovin, Dol-

nja Bistrica, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Črenšovci, Dolnja Bistrica št. 72
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kodba Franc, izstopil

28. 10. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 5. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 28. 10. 1996 je bila družba s sklepom

Srg 679/94 izbrisana iz sodnega registra za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku. Ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Kodba
Franc, Murska Sobota, Stara ulica št. 8.

Srg 96/00198 Rg-2007

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00198 z dne 28. 10. 1996
pod št. vložka 1/00489/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5378001
Firma: BUNTA, podjetje za trženje, za-

stopanje, svetovanje in proizvodnjo, Ra-
denci, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-
govornostjo

Sedež: Radenci, Prisojna c. 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Sreš Cvetka, izstopila

28. 10. 1996.
Sklep ustanoviteljice z dne 10. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 28. 10. 1996 je bila družba s skle-

pom Srg 198/96 izbrisana iz sodnega regi-
stra zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku. Obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Sreš Cvetka, Prisojna cesta 27, Radenci.

SLOVENJ GRADEC

Srg 6763/94 Rg-2033

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6763/94 zaradi vpi-

sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 26. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8494-00 vpiše izbris družbe DAL-
MEX, trgovsko, storitveno in proizvodno
podjetje, d.o.o., s sedežem Glančnik 6, Me-
žica, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe pravzame Jožef Debe-
lak iz Raven na Koroškem, Čečovje 8/c.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 26. 11. 1996

Srg 6553/94 Rg-2034

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6553/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 30. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6085-00 vpiše izbris družbe NIPS,
proizvodno, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., s sedežem na Prevaljah, Pod
gonjami 73, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe pravzame Duško Rado-
vič, Ivana Mladena 28, 41410 Velika Go-
rica, Hrvatska.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 30. 9. 1996

Srg 95/00087 Rg-2069

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00087 z dne 12. 4. 1995
pod št. vložka 1/05305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis zaključka stečaj-
nega postopka in izbris iz registra s temile
podatki:

Firma:  BABY,  trgovina  in  storitve,
d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: BABY, d.o.o. – v ste-
čaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenj Gradec, Oska ulica 4
S sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj

Gradcu št. St. 51/94 z dne 13. 2. 1995 se
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
BABY, d.o.o., Slovenj Gradec – v stečaju
zaključi in se stečajni dolžnik izbriše iz sod-
nega registra.

Srg 6767/94 Rg-2070

Družba  URICA,  urarsko  podjetje,
d.o.o., Dravograd, Mariborska 60, reg.
št. vl. 1/3527/00, katere družbenik je Na-
bernik Dušan po sklepu družbenika z dne
28. 12. 1994 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Nabernik
Dušan iz Slovenj Gradca, Gmajna 45.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče si-
cer sprejejlo sklep o izbirisu družbe iz re-
gistra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 9. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-7/96-4/9 Ob-4

1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
pravila o delovanju sindikata Podjetja I & I,
Poslovalnice Ilirska Bistrica, z dne 19. 11.
1994. Pravila so vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov Upravne enote Ilirska Bistri-
ca, pod zap. št. 29, dne 6. 12. 1996.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil navedenih v 1. točki izreka te odločbe,
postane sindikat Podjetja I & I, Posloval-
nica Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski
Bistrici, Vojkov drevored 2a, pravna ose-
ba.

Št. 121-5/96-4/9 Ob-5

1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
pravila Območnega odbora sindikata vzgo-
je, izobraževanja in znanosti Ilirska Bistri-
ca, z dne 19. 9. 1996. Pravila so vpisana v
evidenco statutov sindikatov Upravne enote
Ilirska Bistrica, pod zap. št. 27, dne 20. 9.
1996.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil, navedenih v 1. točki izreka te odločbe,
postane Območni odbor Sindikata vzgoje,
izobraževanja in znanosti Ilirska Bistri-
ca, s sedežem v Kuteževem 2f, Ilirska Bi-
strica, pravna oseba.

Št. 121-5/93-3/1 Ob-6

1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
pravila sindikata družbe LKI Lesonit, d.d.,
Ilirska Bistrica, z dne 20. 11. 1995, s sede-
žem v Ilirski Bistrici, Nikole Tesle 11. Pra-
vila so vpisana v evidenco statutov sindika-
tov Upravne enote Ilirska Bistrica, pod zap.
št. 28, dne 20. 9. 1996.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil Sindikata družbe LKI Lesonit, d.d., Ilir-
ska Bistrica, se preneha hraniti pravila Sin-
dikata Podjetja Lesonit, Ilirska Bistrica, ka-
tera so bila z odločbo št. 121-5/93-3/1, z
dne 3. 5. 1993, sprejeta v hrambo pri Občini
Ilirska Bistrica in vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zap. št. 5, dne 21. 4.
1993.

Št. 121-13/93-4/9 Ob-7

1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
pravila Sindikata Zavoda osnovne šole “To-
ne Tomšič” Knežak, z dne 15. 3. 1991. Pra-
vila so vpisana v evidenco statutov sindika-
tov upravne enote Ilirska Bistrica, pod zap.
št. 30, dne 20. 9. 1996.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil, navedenih v 1. točki izreka te odločbe,
postane sindikat Zavoda osnovne šole “To-
ne Tomšič”, Knežak, s sedežem v Kneža-
ku 147a, Knežak, pravna oseba.

Št. 121-4/96-4/9 Ob-21

1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
pravila sindikata Zavoda VVZ “Jožefe Ma-
slo” Ilirska Bistrica, z dne 6. 4. 1993. Pravi-
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la so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Ilirska Bistrica, pod zap. št.
24, dne 20, 9. 1996.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil Sindikata Zavoda VVZ “Jože Maslo”,
Ilirska Bistrica, postane sindikat Zavoda
VVZ “Jožefe Maslo” Ilirska Bistrica, s
sedežem v Ilirski Bistrici, Vilharjeva 13a,
6250 Ilirska Bistrica, pravna oseba.

Št. 028-15/96-2 Ob-8

1. Statut sindikata Ljubljanske banke -
Pomurske banke, d.d., Murska Sobota,
Trg zmage 7, Murska Sobota, sprejet 12. 5.
1990, se sprejme v hrambo pri oddelku za
občo upravo, druge upravne naloge in skup-
ne zadeve Upravne enote Murska Sobota.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 99.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi sta-
tuta iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-10/96-2 Ob-9

1. Pravila sindikata delavcev zavaro-
valstva Slovenije OO zavarovalnice Tri-
glav, d.d., Ljubljana, Območna enota
Murska Sobota, Lendavska 5, Murska So-
bota sprejeta 7. 7. 1996, se sprejmejo v
hrambo pri oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 100.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-14/96-2 Ob-10

1. Pravila sindikata zdravstva in social-
nega varstva Slovenije: Zavod za zdrav-
stveno varstvo Murska Sobota, Arhitekta
Novaka 2/b, Murska Sobota sprejeta 29. 7.
1996, se sprejmejo v hrambo pri oddelku za
občo upravo, druge upravne naloge in skup-
ne zadeve Upravne enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 101.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-16/96-2 Ob-11

1. Statut Policijskega sindikata Slove-
nije Območne sindikalne organizacije Mur-
ska Sobota, Arhitekta Novaka 5, Murska
Sobota sprejet 12. 5. 1995, se sprejme v hram-
bo pri oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve Upravne enote Mur-
ska Sobota.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 102.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-17/96-2 Ob-12

1. Pravila Fides sindikata zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije Pomurski re-
gijski odbor, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska
Sobota sprejeta 12. 4. 1991, se sprejmejo v
hrambo pri oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 103.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-18/96-2 Ob-13

1. Pravila sindikata delavcev upravne
enote Murska Sobota, ministrstev in lo-
kalnih skupnosti na območju Upravne
enote Murska Sobota, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota sprejeta 12. 9. 1996, se sprej-
mejo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 104.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-19/96-2 Ob-14

1. Pravila organizacije sindikata Durs
– davčnega urada Murska Sobota, Slo-
venska 2, Murska Sobota sprejeta 26. 9.
1996, se sprejmejo v hrambo pri oddelku za
občo upravo, druge upravne naloge in skup-
ne zadeve upravne enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 105.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-65/96 Ob-15

Pravila  sindikata  delavcev  podjetja
“Beta” Grosuplje, ki so ga člani sindikata
sprejeli na zboru delavcev dne 15. 12. 1996
kot  statut  sindikata  kovinske  industrije
Slovenije, hrani Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje.

Pravila sindikata navedenega podjetja so
vpisana v evidenco statutov sindikata pod
zap. št. 48.

Št. 028-30/96-2 Ob-16

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Osnovne organizacije sin-
dikata OZ Panorama Ptuj:

– naziv pravil: pravila Sindikata Osnov-
ne organizacije Obrtne zadruge Panorama
Ptuj;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Sindikat Osnovne or-
ganizacije, Obrtne zadruge Ptuj;

– sedež sindikata: Osojnikova 1, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 74.

Št. 141-10-0026/96-0800/11 Ob-27

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom pravila sin-
dikata družbe PIK Junior d.o.o., ki so ga
sprejeli člani sindikata družbe PIK Junior
d.o.o. na občnem zboru, dne 5. 11. 1996 z
imenom sindikata: ZSSS – Sindikat druž-
be PIK Junior d.o.o. in sedežem v Mari-
boru, Kraljeviča Marka 5.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0026 z dne 19. 12. 1996.

Ob-30

Pravila organiziranosti in delovanju sin-
dikata Gostinskega podjetja “Trojane”,
d.d. s sedežem Trojane, se hranijo pri
Upravni enoti Domžale pod zap. št. 6/96.

Št. 028-05/96-10 Ob-39

Temeljni akt – pravila sindikata podjet-
ja Totra Tekstil d.d. Neodvisnost – KNSS,
Trpinčeva 39, Ljubljana, se z dnem 10.
12. 1996 hrani pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1,
Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov
pod zap. št. 108.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 141/95 R-1

Pred tukajšnjim sodiščem teče zapuščin-
ski postopek po dne 18. 1. 1995 umrlem
Pernik Martinu, sinu Gregorja, rojenem
10. 11. 1916, nazadnje stanujočega Sv. Trije
Kralji 73, Radlje ob Dravi, državljanu RS.

Na podlagi zakona po umrlem Pernik
Martinu deduje tudi njegov sin Pernik Oto,
rojen 30. 12. 1943, stanujoč Rubmille, A
2483 Ebreichsdorf, Avstrija, sedaj neznane-
ga bivališča, zadnje bivališče na območju
Republike Slovenije na naslovu Sv. Trije
Kralji 73, Radlje ob Dravi. V tem zapuščin-
skem postopku mu je za skrbnika za pose-
ben primer določen Peter Macuh, stanujoč
Podvelka 36, pošta Podvelka.

Sodišče vabi Pernik Ota, da se v roku
enega leta od dneva objave tega oglasa pri-
glasi tukajšnjemu sodišču kot dedič po umr-
lem Pernik Martinu. V nasprotnem primeru
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave skrbnika in podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Predlagatelja: Mihaela Macuh, Podvelka
36, Podvelka, Romana Lorenci, Sv. Trije
Kralji, Radlje ob Dravi.

Skrbnik: Peter Macuh, Podvelka 36, Pod-
velka.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 30. 12. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 72/96 S-1

To sodišče je s sklepom St 72/96 dne
19. 12. 1996 začelo in zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Nova zmaga 2000,
d.o.o., Ljubljana – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 12. 1996

St 27/96 S-2

To sodišče je s sklepom stečajnega sena-
ta z dne 13. 12. 1996 začelo skrajšani ste-
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čajni postopek nad dolžnikom Amidas,
d.o.o., Koper, v likvidaciji, Nazorjev trg 5.

V postopku se uporablja naziv dolžnika
Amidas, d.o.o., Koper v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se določi Samo
Hladnik, Rozmanova 4, Koper.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 3.
1997 ob 8.30 v sobi št. 132.

St 16/94 S-3

To sodišče objavlja, da bo 5. narok za
preizkus terjatev, v stečajni zadevi zoper
stečajnega  dolžnika  “Kovinar”  Hrpelje,
p.o. – v stečaju, Kozina, Industrijska 3,
dne 14. 2. 1997 ob 9. uri v sobi 134/I, tu-
kajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 12. 1996

St 15/95-35 S-4

To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/95
dne 20. 12. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mira, stavbno in pohištve-
no mizarstvo, p.o., Radovljica, Šercerje-
va 22.

Za stečajnega upravitelja je določen
Branko Lipovec, Maistrov trg 7, Kranj.

Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 3.
1997 ob 10. uri v sobi št. 12 tega sodišča.

Vsi upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svojo terjatev stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje obveznosti do dolžnika.

Oklic o začetku postopka je bil nabit na
oglasno desko sodišča dne 20. 12. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 20. 12. 1996

St 11/96-34 S-5

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
Jeklotehna storitve, d.o.o., Maribor, Par-
tizanska 16 – v stečaju dne 4. 2. 1997 ob
10. uri v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 19. 12. 1996

St 222/93-295 S-6

To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Metalna TIO, d.o.o., Mari-
bor – v stečaju dne 19. 2. 1997 v sobi št. 46
ob 9. uri, narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev.

St 224/93-267 S-7

To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Agro Lenart, p.o., Lenart,
Industrijska ul. 8. – v stečaju dne 27. 2.
1997, v sobi št. 325

– ob 10. uri narok za preizkus terjatev,
– ob 11. uri narok za obravnavanje os-

nutka za glavno razdelitev.
Okrožno sodišče v Mariboru

dne 27. 12. 1996

St 60/95 S-8

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom TGP Medijske Toplice,
d.d., Zagorje ob Savi, Kidričeva 4a, za
dne 11. 2. 1997 ob 9.30 v konferenčni dvo-
rani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 12. 1996

St 43/96 S-9

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Iskra-stikalni elementi,
d.o.o., Predstruge 29, Videm-Dobrepolje
za dne 11. 2. 1997 ob 10.30 v konferenčni
dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 12. 1996

St 54/96 S-10

To sodišče je s sklepom St 54/96 z dne
27. 12. 1996 ustavilo likvidacijski postopek
nad Komercialno banko Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28 – v likvidaciji ter zače-
lo stečajni postopek nad dolžnikom Komer-
cialno banko Triglav, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28.

Dosedanji likvidacijski upravitelj odvet-
nik Andrej Toš iz Ljubljane nadaljuje delo
kot stečajni upravitelj.

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

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.

Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi
vrednostnih papirjev, ki jih je izdala Ko-
mercialna banka Triglav, morajo zaradi uve-
ljavljavitve teh terjatev najkasneje do izteka
roka za pripravo terjatev vrednostne papirje
izročiti stečajnemu dolžniku na naslednji na-
čin:

6.1. Prinosniške prednostne delnice iz-
dane v nematerializirani obliki: z nalogom
Klirinško depotni družbi (v nadaljevanju:
KDD), ki ga lahko posredujejo preko kate-
regakoli člana KDD, da te vrednostne pa-
pirje prenese na račun vrednostnih papirjev
Komercialne banke Triglav – v stečaju pri
KDD. Član KDD bo upniku ob izvršitvi na-
loga izdal potrdilo o prenosu.

6.2. Naslednje vrednostne papirje, izda-
ne kot pisne listine:

– prinosniške certifikate,
– prinosniške blagajniške zapise,
– zamenljive obveznice prve emisije na

ime (nominalna vrednost izdaje 2,030.000
DEM),

– navadne podrejene prinosniške obvez-
nice (nominalna vrednost 5,000.000 DEM),

– zamenljive participativne obveznice
prve emisije na ime (nominalna vrednost
4,300.000 DEM),

– redne imenske delnice, tako da jih izro-
čijo stečajnemu dolžniku na Kotnikovi 28,
soba št. 4 v 3. nadstropju. Pooblaščena ose-
ba bo upniku izročila potrdilo o izročitvi.

6.3. Upniki, ki uveljavljajo terjatve iz na-
vadnih podrejenih prenosniških obveznic (4.
alinea točke 6.2.) in imajo te deponirane pri
KDD (imobilizacija s fizično hrambo pri
Auromu, d.o.o.) lahko namesto izročitve na
roke stečajnega dolžnika (točka 6.2.) te
vrednostne papirje izročijo stečajnemu dolž-
niku tako da KDD izdajo nalog, ki ga lahko
posredujejo preko kateregakoli člana KDD,
da te vrednostne papirje prenese na račun
vrednostnih papirjev Komercialne banke
Triglav – v stečaju pri KDD. Član KDD bo
upniku ob izvršitvi naloga izdal potrdilo o
prenosu.

Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi
vrednostnih papirjev, ki jih je izdala Ko-
mercialna banka Triglav, naj prijavi terjatve
predložijo potrdilo o prenosu (točka 6.1. ozi-
roma 6.3.) oziroma o izročitvi (točka 6.2.).
Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi na-
slednjih vrednostnih papirjev:

– prinosniških certifikatov,
– blagajniških zapisov,
– zamenljivih obveznic na ime (nomi-

nalna vrednost izdaje 2,030.000 DEM),
– zamenljivih participativnih obveznic

prve emisije na ime (nominalna vrednost
izdaje 4,300.000 DEM),

– rednih imenskih delnic naj prijavi pri-
ložijo tudi dokaz o plačilu teh vrednostnih
papirjev ob prvi prodaji oziroma dokaz o
plačilu kupnine ob nadaljnji prodaji.

V likvidacijskem postopku prijavljene
terjatve se štejejo kot terjatve prijavljene v
stečajnem postopku. Če terjatev, ki je pri-
javljena na podlagi vrednostnih papirjev ni
prijavljena v skladu s 6. in 7. točko tega
sklepa se šteje za popolno z dnem, ko upnik
predloži likvidacijskemu senatu dokaze ozi-
roma opravi postopek, kot so opredeljeni v
6. in 7. točki.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 4. 1997 ob 11. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 12. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 12. 1996

St 29/92-302 S-11

Likvidacijski senat vabi vse upnike lik-
vidacijskega dolžnika Zadružno podjetje
Mursko polje, Križevci pri Ljutomeru, v
likvidaciji, na narok za obravanje osnutka
za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo
dne 17. 2. 1997 ob 12. uri na Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, soba št. 12.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek za glavno razdelitev likvidacijske
mase ob uradnih urah tukajšnjega sodišča v
pisarni pravdnega in gospodarskega oddel-
ka, soba št. 411/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 30. 12. 1996

St 9/95 S-12

To sodišče je s sklepom št. St 9/95 z dne
30. 12. 1996 na podlagi prvega odstavka
170. člena ZPPSL ustavilo nadaljnje vnov-
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čevanje stečajne mase in zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom PEM Proizvod-
nja, trgovina, uvoz-izvoz, Artiče, d.o.o.,
Artiče 30 b.

Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 31. 12. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 9200 La-1

Astra veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposle-
nim in upokojencem) za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjemu odkupu dele-
žev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski podjetja dne 8. 3.
1996, ter v Uradnem listu RS, št. 16/96.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 1. 1997.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970.

Astra veletrgovina, p.o.

Št. 81/96 La-2

Zarja Pleskarsstvo Žalec, p.o., podalj-
šuje rok za odkup delnic iz notranjega od-
kupa, vsem upravičencem le-tega, v okviru
lastninskega preoblikovanja podjetja in to
do vključno 29. 2. 1997.

Odkup bo potekal na sedežu podjetja.
Denarna vplačila se izvedejo na privatiza-
cijski podračun št. 5075-698-90212 z na-
vedbo: plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa.

Program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja in poziv upravičencem je bil objavljen v
Delu 22. 8. 1996 in v Uradnem listu RS, št.
46/96 z dne 25. VIII. 1996 in 15. X. 1996.

Dodatne informacije se dobijo na sedežu
podjetja vsak dan od 8. do 13. ure po telefo-
nu ali osebno.

Zarja Pleskarstvo Žalec, p.o.

Št. 658/96 La-5

Mizarstvo Rogaška Slatina, p.o., Tr-
žaški hrib 4, podaljšuje javni poziv upravi-
čencem k interni razdelitvi delnic in notra-
njem odkupu v postopku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Javni poziv se podaljšuje za naknadni
30-dnevni rok po objavi tega podaljšanja.

Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 55/95 ter v dnevniku Večer dne
1. 2. 1996.

Mizarstvo
Rogaška Slatina, p.o.

Št. 2/97 La-8

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv

upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8, z dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju. Podaljšanje javnega po-
ziva je bilo objavljeno v dnevniku Delo dne
8. 3. 1996, 6. 4. 1996, 11. 6. 1996, 10. 8.
1996, 9. 9. 1996, 11. 10. 1996, 9. 11. 1996
ter dne 11. 12. 1996 in v Uradnem listu RS,
št. 15/96, 20/96, 31/96, 45/96, 51/96, 57/96,
64/96 ter 71/96.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 11. 2. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana

Št. 694/96 La-4

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. čle-
nom uredbe o pripravi programa preobli-
kovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.
RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
68/94), objavlja Kmetijski kombinat Ptuj,
p.o., Muzejski trg 2, Ptuj, na podlagi pro-
grama lastninskega preoblikovanja druž-
benega podjetja, ki ga je z odločbo, št.
LP 00955/1996-BR z dne 17. 12. 1996 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo program lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Kmetijski
kombinat Ptuj, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Kmetijski kombinat

Ptuj, p.o., Muzejski trg 2, Ptuj.
Družbeno podjetje je registrirano pri re-

gistrskem sodišču v Mariboru, s sklepom št.
Srg 493/89, z dne 15. 11. 1989, pod številko
registrskega vložka št. 1/499-00 Maribor.

2. Matična številka: 5150167.
3. Dejavnost: 020.110.
Osnovna dejavnost podjetja je: kme-

tijstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje Kmetijski kombinat Ptuj, p.o.,
je podjetje v 100% družbeni lastnini.

II. Predvidena lastninška struktura kapi-
tala preoblikovanja družbe:

1. Zadružni upravičenci – 2,77%,
2. Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 7,72%,
3. Odškodninski sklad RS – 7,72%,
4. Sklad RS za razvoj – 15,45%,
5. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve delnic – 20%,
6. Upravičenci iz programa notranjega

odkupa – 10%,
7. Upravičenci iz naslova javne prodaje

– 36,34%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala družbenega podjetja je
2.531,109.000 SIT.

Za zgoraj navedeno višino osnovnega
(nominiranega) kapitala bo družbeno pod-
jetje v postopku lastninskega preoblikova-
nja izdalo 2,531.109 začasnic (dalje delnic),

ki jih bo po vpisu preoblikovanja podjetja v
sodni register nadomestilo z delnicami, z
nominalno vrednostjo 1 delnice v višini
1.000 SIT. Od skupnega števila izdanih del-
nic bo družbeno podjetje v postopku izved-
be programa izročilo zadružnim upravičen-
cem po določbah zakona o zadrugah 70.112
delnic.

Na podlagi predhodno ugotovljenega je
agencija ugotovila vrednost nominiranega
družbenega kapitala, ki je osnova za preob-
likovanje po zakonu, po stanju 1. 1. 1993 v
višini 2.460,997.000 SIT z otvoritveno bi-
lanco, ki jo je družbeno podjetje izdelalo na
podlagi metodologije, predpisane z uredbo
o metodologiji za izdelavo otvoritvene bi-
lance stanja.

Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo družbeno podjetje izdalo
2.460.997 delnic.

Družbeno podjetje je izbralo sledeče na-
čine lastninskega preoblikovanja:

1. Prenos delnic na Pokojninski sklad –
v višini 7,94% družbenega kapitala,

2. Prenos delnic na Odškodninski sklad
– v višini 7,94% družbenega kapitala,

3. Prenos delnic Sklad RS za razvoj – v
višini 15,89% družbenega kapitala,

4. Interna razdelitev delnic – v višini
20,57% družbenega kapitala,

5. Notranji odkup delnic – v višini
10,28% družbenega kapitala,

6. Javna prodaja – v višini 37,37% druž-
benega kapitala.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

4.1. Interna razdelitev delnic
Družbeno podjetje Kmetijski kombinat

Ptuj, p.o., Muzejski trg 2, Ptuj, poziva vse
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da v ro-
ku 30 dni po objavi tega oglasa, v dnevniku
Večer, predložijo svoje lastniške certifikate
in potrdila iz 25.a člena v zameno za zača-
snice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo
pri interni razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne razdelitve
delnic v Uradnem listu RS, dnevniku Večer
in na oglasnih deskah družbenega podjetja
in družb hčera.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20,57% bo podjetje za preostanek delnic
do 20,57% vrednosti celotnega družbenega
kapitala družbenega podjetja, opravilo in-
terni razpis za ožje družinske člane zaposle-
nih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja Kmetijski kombinat Ptuj, p.o., Muzej-
ski trg 2, Ptuj, vsak delovni dan od 8. do 14.
ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasnih
deskah družbenega podjetja in družb hčera.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpi-
snih mestih v družbenem podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci večja od 20,57%
družbenega kapitala lahko upravičenci, ki
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so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da se presežek cer-
tifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na v postopku interne razdelitve, bo družbe-
no podjetje preneslo Skladu RS za razvoj za
namene odprodaje pooblaščenim investicij-
skim družbam v skladu z določili 23. člena
ZLPP.

4.2. Notranji odkup delnic
Družbeno podjetje Kmetijski kombinat

Ptuj, p.o., Muzejski trg 2, Ptuj poziva upra-
vičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce), da lahko sodelujejo pri
notranjem odkupu delnic družbenega pod-
jetja. Notranji odkup delnic (začasnic) bo
potekal istočasno z interno razdelitvijo del-
nic v višini 10,28% družbenega kapitala z
upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati, po-
trdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili ter
z zamenjavo presežnih lastniških certifika-
tov in potrdil iz 25.a člena interne razdeli-
tve.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
ninske certifikate, potrdila iz 25.a člena in
gotovino bo potekalo na sedežu podjetja
vsak delovnik med 8. in 14. uro v 30-dnev-
nem razpisnem roku, ki prične teči od dne-
va objave v dnevniku Večer. Vpisni rok je
prekluziven.

Delnice za gotovino se vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun družbenega
podjetja pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje – Podružnica
Ptuj, št. 52400-698-20192, z navedbo: pla-
čilo kupnine za delnice v notranjem odku-
pu, z odobritvijo na žiro račun v 30 dneh po
objavi. Vsako nakazilo na poseben privati-
zacijski podračun družbenega podejtja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje upravičenec dokaže s potr-
jeno položnico v blagajni podjetja v 30 dneh
po objavi v dnevniku Večer.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a
člena, so enake kot delnice interne razdelit-
ve in so neprenosljive dve leti, od izdaje,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot ostale delnice programa notra-
njega odkupa.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa,

ki bodo sprejeta po odobritvi programa. Os-
nutek pravil bo na vpogled na vpisnih me-
stih.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic, presežnih certifikatov oziroma potr-
dil presežejo celotni znesek kupnine za ce-
lotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski znižajo.

Družbeno podjetje v tem primeru upora-
bi proporcionalni kriterij. Kolikor pa je pre-
sežek kupnine presežen z vplačili presežnih
lastniških certifikatov, potrdili in gotovino
se vplačani zneski znižajo ob upoštevanju
predzadnjega odstavka 32. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij.

4.3.3 Javna prodaja delnic družbenega
podjetja

Z javno prodajo dela delnic družbenega
podjetja se bo družbeno podjetje preobliko-
valo s predvidoma 37,37% vrednosti druž-
benega kapitala po otvoritveni bilanci sta-
nja, kar znaša 919,754.000 SIT, oziroma
919.754 navadnih delnic družbenega pod-
jetja.

Prej naveden odstotek družbenega kapi-
tala namenjen javni prodaji se lahko pove-
ča, kolikor udeleženci programa notranjega
odkupa vplačajo v prvem obroku dejansko
manj delnic, kot jih je po programu bilo
namenjenih v ta namen.

V tem primeru se šteje notranji odkup
kot uspešen v zmanjšanem obsegu, za preo-
stanek delnic, ki se tako ugotovi pa se pove-
ča odstotek družbenega kapitala namenjen
javni prodaji.

Delnice javne prodaje se plačujejo z last-
niškimi certifikati državljanov in gotovino.
Kadar se delnice pri javni prodaji vplačuje-
jo z lastniškimi certifikati državljanov se
njihova cena, določena na podlagi cenitve
družbenega podjetja ne revalorizira.

Vpisovanje in vplačevanje delnic bo
družbeno podjetje Kmetijski kombinat Ptuj,
p.o., organiziralo in izvedlo:

– na sedežu družbenega podjetja Kme-
tijski kombinat Ptuj, p.o., Ptuj, Muzejski trg
2, kjer se bo izvajalo vpisovanje in vplače-
vanje delnic s certifikati, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure,

– na sedežu Nove Kreditne banke Mari-
bor, d.d. - Poslovna enota Ptuj, Novi trg 6,
Ptuj, kjer se bo izvajalo vpisovanje in vpla-
čevanje delnic s certifikati in gotovino, in
sicer od ponedeljka do petka od 8. do 17.
ure, in

– na sedežu Nove Ljubljanske banke, d.d.
- Podružnica Ptuj, Prešernova 6, Ptuj, kjer se
bo izvajalo vpisovanje in vplačevanje delnic
s certifikati in gotovino, in sicer od ponedelj-
ka do petka od 8.30 do 12. ure ter od 14.30
do 17. ure in v soboto od 8. do 11. ure.

Vpisovanje in vplačevanje delnic bo po-
tekalo 30 dni od objave razpisa javne pro-
daje delnic v dnevniku Večer.

Upravičenci za vplačilo delnic v postop-
ku javne prodaje so izključno domače fizič-
ne in pravne osebe. Pri tem imajo domače
fizične osebe (državljani Republike Slove-
nije) prednostno pravico odkupa.

Posamezni kupec delnic v javni prodaji
lahko kupi za gotovino največ 500 delnic.
Za vplačila s certifikati ni omejitev.

Prednostna pravica odkupa se uveljavi v
primeru, da vpisano število vseh delnic za
več kot 30% preseže razpisano število del-
nic iz javne prodaje. V tem primeru se naj-
prej cena oblikuje v skladu z določili ured-
be in programa.

V primeru, da samo državljani vpišejo
nad 30% več delnic od razpisanih, se naj-
prej v celoti izločijo vplačila pravnih oseb,
državljanom pa se ob upoštevanju za 30%
povečane cene sorazmerno zmanjša število
delnic, preveč plačana kupnina pa se vrne
vpisovalcem delnic.

V primeru, da skupen vpis (fizične in
pravne osebe) za več kot 30% preseže raz-
pisano število delnic, se ob upoštevanju po-
večane cene delnic uporabi načelo paritete
znižanja presežnega vpisa le pri pravnih ose-
bah.

Vpisovanje in vplačevanje delnic iz na-
slova javne prodaje se prične najkasneje 30
dni po pridobitvi dovoljenja za javno proda-
jo in traja najmanj 30 dni od dneva objave
poziva za vključitev v javno prodajo delnic
v okviru programa lastninskega preobliko-
vanja v dnevniku Večer. Rok je prekluzi-
ven.

Družbeno podjetje ne bo vložilo zahtev-
ka za kotacijo delnic na borzi. Udeleženci
in zainteresirani lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi z vplačilom delnic iz na-
slova javne prodaje na sedežu družbenega
podjetja, tel. št. 062/772-321, pri Kolar Sreč-
ku.

Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT
in prodajna cena delnic, ki velja za program
lastninskega preoblikovanja je 1.370 SIT za
delnico.

Na vpisnih mestih bo predložen pros-
pekt za izvedbo javne prodaje delnic druž-
benega podjetja.

Družbeno podjetje bo v 10 dneh po izte-
ku javne prodaje objavilo izide o uspehu
javne prodaje v dnevniku Večer.

V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju družbenega podjet-
ja vsak delovni dan od 8. do 14. ure, pri
Kolar Srečku, na tel. št. 062/772-321 ali
osebno na sedežu družbenega podjetja.

Kmetijski kombinat Ptuj, p.o.

La-6

IMP-Inženiring, montaža, proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Dunajska c. 7 skladno z 19.
členom zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93), 16. členom uredbe o pripravi pro-
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grama preoblikovanja in o izvedbi posamez-
nih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93 55/93,
6/94, 43/94 in 68/94) ter programom last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01469/1996-SD z dne 28.
11. 1996 odobrila Agencija RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja

1. Firma  in  sedež  podjetja:  IMP  –
Inženiring,  montaža,  proizvodnja,  d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 7.

Skrajšana  firma  podjetja:  IMP,  d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 7.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod reg. št. vložka
1/05217/00.

2. Matična številka: 5077940.
3. Dejavnost: 110404.
Osnovna dejavnost je izvajanje investi-

cijskih del, ki vključujejo projektiranje, or-
ganizacijo in izvedbo instalacij ter komplet-
nih gradbenih del.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot delniška

družba, kjer znaša družbeni kapital 69,569%
celotnega kapitala podjetja, 30.431% celot-
nega kapitala pa znaša delniški kapital do-
mačih pravnih oseb.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 6,9569%,

– Slovenski odškodninski sklad –
6,9569%,

– Sklad RS za razvoj – 13,9138%,
– domače pravne osebe – 30,4310%,
– udeleženci interne razdelitve delnic –

13,9138%,
– udeleženci notranjega odkupa delnic –

27,8276%.
6. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja;
– prenos navadnih delnic na sklade po

22. členu ZLPP,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
7. Javni poziv k vpisu, zamenjavi in vpla-

čilu delnic
7.1. Interna razdelitev delnic
7.1.1. Podjetje IMP, d.d., poziva upravi-

čence-zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jence podjetja, da v 30 dneh po objavi tega
poziva v časopisu Delo predložijo lastniške
certifikate v zamenjavo za delnice z oznako
B iz interne razdelitve.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem interne razdelitve z oznako B so navad-
ne delnice prve emisije, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo pravico do dividende,
– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti po njihovi iz-

daji, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT

in prodajno vrednost, ki vključuje oblikova-
nje rezerv, 1.302 SIT, ter

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

Kolikor bo pri interni razdelitvi delnic
nastal presežek certifikatov s strani pred-
nostnih upravičencev, bo podjetje prese-

žek v celoti in proporcionalno za vse ude-
ležence  uporabilo  za  notranji  odkup
delnic.

7.1.2. Interni razpis
Podjetje IMP, d.d., poziva hkrati ožje

družinske člane oseb v delovnem razmerju
pri podjetju, da v 30 dneh po objavi tega
poziva v časopisu Delo predložijo lastniške
certifikate v zamenjavo za navadne delnice
z oznako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šte-
jejo zakonec ali oseba, s katero zaposleni
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupno-
sti, otroci in posvojenci zaposlenega, starši,
posvojitelji ter osebe, ki jih je zaposleni
dolžan vzdrževati.

V primeru, da bodo družinski člani pred-
ložili v zamenjavo več certifikatov, kot jih
je predvidenih v ta namen, bo podjetje sklad-
no z zakonom upoštevalo kriterij proporcio-
nalnosti in o tem obvestilo družinske člane
v 15 dneh po izteku roka.

V primeru, da bodo prednostni upravi-
čenci s svojimi certifikati dosegli predvide-
no vrednost interne razdelitve, ožji družin-
ski člani ne bodo mogli sodelovati pri inter-
ni razdelitvi delnic in jim bo podjetje pred-
ložene certifikate vrnilo.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje IMP, d.d., poziva upravičence –

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce, da v 30 dneh po objavi tega
poziva v časopisu vpišejo in vplačajo delni-
ce notranjega odkupa.

Upravičenci notranjega odkupa delnic, ki
bo potekal istočasno z interno razdelitvijo
delnic z upoštevanjem 50% popusta, se s
pisno izjavo odločajo, da pristopijo k progra-
mu in pravilom notranjega odkupa delnic.

Upravičenci bodo delnice notranjega
odkupa lahko vplačevali s presežnimi cer-
tifikati iz interne razdelitve – prednostni
upravičenci so zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci, denarnimi vplačili in vpla-
čili v podjetje za nakup delnic pred preob-
likovanjem.

7.2.1. Delnice iz notranjega odkupa vpla-
čane z gotovino in z vplačili v podjetje pred
preoblikovanjem, so navadne delnice prve
emisije z oznako C, ki:

– dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili notranjega odkupa tako, da vsaka
delnica nosi en glas,

– dajejo pravico do dividende,
– se glasijo na ime,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT

in prodajno vrednost, ki vključuje oblikova-
nje rezerv, 1.302 SIT,

– so neprenosljive zunaj udeležencev
programa notranjega odkupa za čas trajanja
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa in

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

7.2.2. Delnice odkupljene za presežne
certifikate imajo oznako D in dajejo dve
leti po izdaji enake pravice kot delnice z
oznako B, nato pa pravice kot delnice z
oznako C.

8. Način vplačil
8.1. Zamenjava certifikatov za delnice,

oziroma začasnice iz interne razdelitve, in-

ternega razpisa in notranjega odkupa, za-
menjava potrdil vplačil pred preoblikova-
njem za delnice oziroma začasnice notra-
njega odkupa, vpisovanje delnic ter pristo-
panje k programu in pravilom notranjega
odkupa bo potekalo 30 dni po tej objavi v
časopisu Delo na sedežu podjetja v Ljub-
ljani,  Dunajska  7/4.  nadstropje,  pri  bla-
gajni  podjetja,  vsak  delovnik  od  8.  do
14. ure.

8.2. Gotovinska vplačila delnic no-
tranjega odkupa sprejemamo na privati-
zacijskem podračunu podjetja št.
50102-698-000-0026960, pri nakazilu pa
je potrebno navesti: “plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa”.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta so na vpogled na sedežu podjetja.

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak dan
od 8. do 14. ure pri Igorju Vrhovcu, dipl.
ek., tel. 061/321-593 in pri Janezu Žagar-
ju, tel. 061/312-782, ali osebno na sedežu
podjetja.

10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
pravic v 15 dneh od te objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade RS v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

IMP – Inženiring, montaža,
proizvodnja, d.d., Ljubljana

Št. 520-328/96 La-7

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je z odločbo št.
LP-01175/2/96-IC z dnem 17. 12. 1996 odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, podjetje
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana ponovno ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja

1. Firma: Alpemetal, d.o.o.
2. Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 5,

Ljubljana.
3. Matična številka: 5145058.
4. Osnovna dejavnost: proizvodnja ko-

vinskih stavbnih in drugih konstrukcij.
5. Pravna oblika organiziranosti: družba

z omejeno odgovornostjo v družbeni lastni-
ni z delno nominiranim kapitalom.

6. Predviden način oziroma kombinacija
načina lastninskega preoblikovanja družbe-
nega kapitala:

– interna razdelitev poslovnih deležev –
20%,

– prenos poslovnih deležev na sklade –
40%,

– notranji odkup poslovnih deležev –
40%.

7. Javni poziv k vpisu in prodaji deležev
a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh od objave poziva v časniku Delo
zamenjajo svoje lastniške certifikate in po-
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trdila o neizplačanih delih plač za začasnice
podjetja in tako sodelujejo pri interni razde-
litvi. Podjetje bo začasnice po vpisu preob-
likovanja podjetja v sodni register nadome-
stilo z obveznicami.

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov in potrdil o neizpla-
čanih delih plač manjša od 20% družbenega
kapitala, bo podjetje objavilo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih, bivših
zaposlenih in upokojencev.

Preostanek poslovnih deležev, ki ne bo
razdeljen niti na ta način, bo podjetje prene-
slo na Sklad RS za razvoj v skladu z ZLPP.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil o neizpla-
čanih delih plač večja od 20% družbenega
kapitala, lahko upravičenci do notranjega
odkupa, ki so sodelovali pri interni razdeli-
tvi presežne lastniške certifikate in potrdila
o neizplačanih delih plač uporabijo za kup-
nino za poslovne deleže v programu notra-
njega odkupa tako, da se presežek certifika-
tov in potrdil o neizplačanih delih plač upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca
posebej.

b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da
sodelujejo pri notranjem odkupu deležev
podjetja ter vplačajo kupnino za prvi paket
v roku 30 dni po objavi poziva v dnevniku
Delo.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket poslovnih deležev, postanejo upravi-
čenci notranjega odkupa.

V primeru, če bodo vplačila udeležen-
cev notranjega odkupa presegla zneske kup-
nine za določen odstotek družbenega kapi-
tala, vključenega v program notranjega od-
kupa, se bodo vplačani zneski proporcio-
nalno znižali glede na višino vplačila
posameznega vlagatelja, ugotovljeni prese-
žek pa bo vrnjen vlagateljem. Organizacija
programa notranjega odkupa bo določena s
pravili notranjega odkupa, ki bodo sprejeta
po poteku roka za vplačila kupnine.

Poslovni deleži se bodo vplačevali s cer-
tifikati na blagajni podjetja na naslovu Al-
pemetal, d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljan-
ske brigade 5, vsak delovnik v času od 9. do
12. ure razen sobote, z gotovino pa na pose-
ben privatizacijski podračun št.
50104-698-26224, vse najmanj 30 dni od
dneva objave v dnevniku Delo.

Vsakdo, ki meni, da so bile z odložbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
programa v dnevniku Delo s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose  in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pri-
tožba zoper odločbo agencije o odobritvi
programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo pri Milanu Plevniku na sedežu pod-
jetja.

Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
Cesta Ljubljanske brigade 5

Razpisi
javnih natečajev

Ob-1

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Bovec

1. Naročnik: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, Bovec.

2. Predmet razpisa: prevozi otrok na re-
lacijah:

Bovec–Log pod Mangartom–Strmec–
Predel,

Žaga–Log Čezsoški–Žvikar,
Žaga–Srpenica.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8. Do-
kumentacija vsebuje: urnik prihodov in od-
hodov na posameznih postajališčih, število
otrok na posameznih relacijah in izhodiščne
cene za prevoženi polni kilometer glede na
vrsto vozila.

4. Ponudbe veljajo za šolsko leto
1996/97.

5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirane pravne
osebe.

Svoje storitve morajo opravljati kvalitet-
no, odgovorno in v skladu s cestnopromet-
no zakonodajo.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika

oziroma firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika,
– ceno prevoženega kilometra glede na

vozilo.
7. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za

vsako relacijo posebej ali pa za več relacij
skupaj. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za šolske prevoze”.

8. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-
je 8. dan po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure na Občinski urad občine Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, Bovec.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan v prostorih Občine Bovec ob
12. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

11. Z izbranimi ponudniki bodo sklenje-
ne pogodbe.

Občina Bovec

Št. 6910 Ob-2

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo investicijske opreme

1. Investitor: Slovenske železarne, Me-
tal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem.

2. Predmet razpisa: nabava investicijske
opreme:

A) Kovaška stiskalnica 25/30 MN
Osnovni tehnični pogoji:
– izvedba nadtalna max. višina nad tlemi

11 m, max. globina pod tlemi 3 m (prednost
ima dvosteberna izvedba),

– pogon: oljno-hidravlični,
– možnost sinhronizacije z manipulator-

jem na tiru nosilnosti 250 KN,
– krmiljenje (avtomatsko, ročno) elek-

tronsko preko Siemens – Simatic S5 s Soft-
warom za kovanje paličastega materiala iz
visoko legiranih jekel,

– max. hitrost pomika zgornjega jarma
pri kovanju 110 mm/s,

– max. teža ingota kN,
– avtomatska menjava orodja in fiksira-

nje,
– vrtljiva miza – pogon oljno hidravlični,
– možnost kovanja obročev,
– max.  razdalja  med  zgornjo  ploskvi-

jo  orodja  ali  mize  in  spodnjo  ploskvijo
orodja  na  zgornjem  jarmu  3500 mm,
min. 3000 mm.

Obseg dobave:
– komplet stiskalnica z
– orodnim magazinom za 4 orodja,
– hidravlična oprema (zaželjena od fir-

me Rexroth),
– elektronska oprema,
– delavniška dokumentacija za obračal-

no mizo nosilnost 250 kN,
– delavniška dokumentacija za orodje,
– računalniški program za kovanje s

Hardwarom.
B) Kovaški manipulator za posluževanje

stiskalnice 25/30 MN
Osnovni tehnični pogoji:
– nosilnost 250 kN nosilni moment

500 kNm,
– izvedba na tirih,
– možnosti sinhronizacije s stiskalnico,
– dolžina tira 15 m.
Obseg dobave:
– komplet manipulator s skleščami in ti-

rom,
– hidravlična oprema,
– elektronska oprema in elektrooprema.
3. Razpisna dokumentacija: dodatne in-

formacije, pojasnila in strokovne razlage za
posamezne točke razpisa ponudniki dobijo
pri firmi Metal Ravne d.o.o. – kontaktna
oseba Ivan Pungartnik, dipl. inž., telefon
0602/21-131 – int. 4329, faks 0602/23-452
(vsak delovni dan od 8. do 13. ure).

4. Dodatni pogoji prijave na razpis:
– kredit dobavitelja,
– vključitev sestrskih firm Slovenskih

železarn v ta projekt, v smislu izdelave do-
ločenih delov, ki jih naj ponudniki navedejo
v ponudbi,

– rok oddaje ponudbe 25. 1. 1997,
– podpis komercialne pogodbe najpoz-

neje do konca februarja 1997,
– rok dobave 12 mesecev od podpisa po-

godbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
Investitor bo izbral najugodnejšega po-

nudnika glede na predviden obseg ponudbe,
kvaliteto ponujene opreme, rok izdelave in
plačilnih, oziroma kreditnih pogojev.

Ponudniki lahko ponudijo:
– samo stiskalnico brez manipulatorja,
– samo manipulator brez stiskalnice,
– stiskalnico in manipulator.
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6. Rok oddaje ponudbe je 25. 1. 1997.
Ponudbe pošljite na naslov SŽ Metal Ravne
d.o.o. Koroška cesta 14, Ravne na Ko-
roškem. Ponudbe je potrebno dostaviti v treh
izvodih v zaprti kuverti z oznako: “Javni
razpis – Ne odpiraj” s pripisom predmeta
ponudbe.

7. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan od oddaje ponudb v sejni sobi
321 na upravi ob 10. uri. To velja kot vabilo
vsem ponudnikom. O izbiri dobavitelja bo-
do ponudniki obveščeni teden dni od odpi-
ranja ponudb.

8. Kupec SŽ Metal Ravne d.o.o. si pridr-
žuje pravico za dodatne spremembe obsega
dobave, navedenega v razpisu.

Metal d.o.o. Ravne

Ob-3

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za pridobitev izvajalca za zajem dodatne
količine pitne vode z globokimi vrtinami

za vodovodni sistem Stična–Ivančna
Gorica–Krka–Zagradec

1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica.

2. Predmet razpisa je pridobitev izvajal-
ca za zajem dodatne količine pitne vode z
globokimi vrtinami za vodovodni sistem
Stična–Ivančna Gorica–Krka–Zagradec.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak uradni dan od 8. do 9. ure na Občini
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca ozrioma po potrebi po predhodnem do-
govoru. Če bo potrebno dodatno tolmačenje
v zvezi z razpisanimi deli, se obrnite na
Jereb Toneta, tel. 777-697.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tuelno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi mo-
rebitnega zmanjšanega obsega del ponudni-
ki nimajo pravice do uveljavljanja kakršne-
koli odškodnine iz tega naslova. Ponudnik
mora tudi navesti način plačila oziroma na-
čin obračunavanja cen v primeru delitve in-
vesticije (v letu 1997 ena vrtina, v letu 1998
druga vrtina). Predvideni rok začetka del je
januar 1997, rok dokončanja del pa je do
konca aprila 1997.

7. Lokacija vrtine je v Stiškem potoku,
ca. 1 km od Stične.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– načina plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 25. 2. 1997

do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in za-
pečateni kuverti z oznako “Vrtine Stiški po-
tok – Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po po-

šti morajo prispeti na navedeni naslov naj-
kasneje do 24. 2. 1997.

10. Odpiranje ponudb bo 25. 2. 1997 ob
9. uri v prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Ivančna Gorica

Št. 33/14 Ob-17

Splošna bolnišnica Trbovlje, Trbovlje,
Rudarska cesta 9, objavlja skladno z dolo-
čili odredbe o postopkih za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: nakup, dobava in

montaža medicinske opreme: aparati za re-
verzno ozmozo (1 kom), prenosni monitor
za beleženje vitalnih funkcij (1 kom), izole-
ta za fototerapijo (1 kom), video linija (1
kom), sistem aparatur za iontoforezo: apa-
rat za zbiranje znoja in osmometer (1 kom).

3. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 15,000.000 SIT.

4. Predviden rok dobave: marec 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) Merila
– cena in plačilni pogoji, možnost kredi-

tiranja,
– kvaliteta in funkcionalnost,
– roki dobav, montaže oziroma vgradnje

(dokončanje),
– garancijski pogoji,
– pogoji (možnosti) vzdrževanja in do-

bave rezervnih delov z odzivnimi roki,
– šolanje ustreznih kadrov,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika.
b) Pogoji
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke, vključno z namestitvijo,

– sestavni del ponudbe so vsi potrebni
načrti za izvedbo montaže oziroma vgradi-
tev in uporabo razpisane opreme,

– naročnik ima pravico uveljaviti vso
škodo, ki bi mu nastala zaradi pogodbene
zamude, izbranega ponudnika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji v celoti soglaša in bodo
vsebovani v pogodbi, ki jo bo sklenil z na-
ročnikom, enako izjavo morajo podati tudi
podizvajalci, če se pojavljajo kot ponudniki,

– obveznost ponudnika, da na svoje
stroške zaščiti oziroma zavaruje razpisano
opremo pred vremenskimi, termičnimi,
transportnimi in vsakovrstnimi drugimi vpli-
vi in poškodbami do zapisniško potrjene
primo-predaje naročniku,

– ponudba mora vsebovati vse  elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,

– ponudnik sme, če je smiselno, predlo-
žiti tudi variantno ponudbo, vendar v takem

primeru v ločeni ovojnici in z vsemi ele-
menti ponudbe v celoti,

– stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki.

6. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za medicinsko opremo” na naslov:
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9,
1420 Trbovlje v roku 30 dni po objavi, pri
čemer prične teči rok z dnevom objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na ovoj-
nici mora biti naveden pošiljatelj.

Ponudnikom so na razpolago tehnične in
tehnološke značilnosti razpisanih aparatur
na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje, ka-
tere lahko ponudnik dvigne vsak delovnik
od 8. do 12. ure, in sicer v roku 7 dni po
objavi razpisa. Ponudnik lahko pri naročni-
ku zahteva podrobnejša pojasnila o razpisa-
nem javnem naročilu samo pisno v roku 5
dni po preteku roka za dvig tehničnih in
tehnoloških značilnosti razpisanih aparatur.
Odgovor bo posredovan v roku 5 dni vsem,
ki so dvignili tehnične in tehnološke značil-
nosti razpisanih aparatur.

7. Odpiranje ponudb bo 2. delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb in sicer
ob 12. uri na upravi Splošne bolnišnice Tr-
bovlje, Rudarska c. 9.

8. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatu izbire v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

9. Nepravočasno dostavljena in nepravil-
no opremljena ponudba bo kot neveljavna
vrnjena pošiljatelju.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-18

Republika Slovenija, Upravna enota Ve-
lenje, objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za le-
to 1994 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev za nabavo

pisarniškega materiala v letu 1997
1. Predmet razpisa je dobava naslednje-

ga pisarniškega materiala:
– mape, k. papi, beležke, zvezki, kuver-

te, obrazci, ipd.,
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,

ipd.,
– pisala, flumastri, kemični svinčniki, na-

vadni svinčniki, ipd.,
– računalniški material (tonerji, diskete,

traki, ipd.),
– koledarji, žigi, vizitke ter drug mate-

rial.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
5,5 mio SIT.

3. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za izv-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora
vsebovati naslov ponudnika, odločbo o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti, njegove reference, dobavne roke za
naročen material, jamstvo za kvalitetno po-
nudbo materiala, tehnično in propagandno
gradivo za ponujeni material, plačilni pogo-
ji in izpolnjeni vzorec ponudbe, ki jo lahko
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v času razpisa prevzame v tajništvu Uprav-
ne enote Velenje, vsak dan od 7. do 15. ure
(v petek do 13. ure).

4. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– način dobave,
– rok plačila.
5. Rok oddaje ponudbe in dokumentaci-

je je 10 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Upravna enota Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje. Ponudba mora biti zapeča-
tena in označena: “Ne odpiraj – javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala” z oznako
ponudnika.

Dodatne informacije na sedežu Upravne
enote ali na tel. št. 063/862-365.

Javno odpiranje ponudb bo na 15. dan
po objavi razpisa v Uradnem listu RS, ob
12. uri v prostorih Upravne enote Velenje.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Upravna enota Velenje

Št. 404-1/96 Ob-19

Republika Slovenija Upravna enota Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran, na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega

materiala
1. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za

dobavo potrošnega pisarniškega in računal-
niškega materiala za potrebe Upravne enote
Piran.

2. Rok dobave: postopno v skladu z na-
ročilom naročnika.

3. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,700.000 SIT za obdobje
enega leta.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji, ne sta-
rejše od treh mesecev ali zadnji priglasitve-
ni list za samostojnega podjetnika,

– odločbo upravnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– dosedanje reference ponudnika,
– s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrdilo davčne
uprave o poravnanih davčnih obeznosti, ne
starejše od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev,

– cene v SIT, oblikovane franco lokacija
po enoti navedene količine, s posebej nave-
denim zneskom prometnega davka, vse mo-
rebitne popuste in upoštevano plačilo naj-
manj 30 dni po dobavi,

– dobavne roke,
– plačilne pogoje,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo posla in

kvaliteto ponujenega materiala.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– kakovost ponujenega blaga,
– možnost zagotovitve fiksnih cen do

konca leta 1997,
– količinski popust,
– dobavni rok,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,

– druge ugodnosti ponudnika.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo za posamezno vrsto

materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnješi,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala drugega najugodnejšega dobavi-
telja po tem razpisu.

7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba za dobavo potro-
šnega pisarniškega in računalniškega mate-
riala” in z opozorilom “Ne odpiraj - ponud-
ba za javni razpis”.

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

8. Ponudba mora prispeti na naslov: Re-
publika Slovenija Upravna enota Piran, Tar-
tinijev trg 2, 6330 Piran v 15 dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje ponudb bo ob 11. uri nasled-
njega dne po poteku razpisa na sedežu naroč-
nika, v mali sejni dvorani I. nadstropje levo.

Če bo dan po poteku roka dela prost dan,
bo odpiranje ponudb prvi naslednji delovni
dan. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga odpiranja ponudb, morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom dobijo ponudniki pri Nensi Muže-
nič, tel. 066/746-201.

Upravna enota Piran

Št. 353-14/95-3 Ob-20

Javni razpis
za izbiro izvajalca – zunanja ureditev

prizidka k Osnovni šoli Prežihov Voranc
na Ravnah na Koroškem

1. Naročnik je Občina Ravne-Prevalje.
2. Predmet razpisa: zunanja ureditev pri-

zidka k Osnovni šoli Prežihov Voranc na
Ravnah – gradbena dela.

3. Orientacijska vrednost del je
15,000.000 SIT.

4. Predviden pričetek del je po podpisu
pogodbe. Rok dokončanja del je do 20. 5.
1997.

5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: re-
ference, ceno in način plačila, rok izvedbe,
celovitost in skladnost ponudbe.

6. Ponudniki morajo predložiti tudi ter-
minski plan del.

7. Razpisno dokumentacijo, ki je sestav-
ni del razpisa, lahko dobijo ponudniki pri
inž. Hovnik Rajku od 8. do 9. ure oziroma
po predhodnem dogovoru, tel. 0602/23-821,
int. 224 na Referatu za komunalno cestno
gospodarstvo Občine Ravne-Prevalje.

8. Ponudbe je treba oddati na naslov: Ob-
čina Ravne-Prevalje, Čečovje 12/a, Ravne
na Koroškem, v zaprti ovojnici z oznako
“Ponudba na javni razpis za zunanjo uredi-
tev prizidka Osnovne šole Prežihovega Vo-
ranca – Ne odpiraj”.

Veljavne so ponudbe, ki prispejo k na-
ročniku do 24. 1. 1997 do 13. ure v vlo-
žišče, pisarna št. 6.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih komunalnega cestnega gospodarstva, pi-
sarna št. 8 v ponedeljek, dne 27. 1. 1997 ob
11. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ravne-Prevalje

Št. 319/96 Ob-22

Republiški Zavod za zaposlovanje, Glin-
ška ulica 12, Ljubljana, skladno z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izgradnjo lokalnega računalniškega

omrežja na območni enoti Koper
1. Predmet razpisa je izgradnja enotnega

strukturiranega ožičenja za potrebe lokalne
računalniške mreže in interne telefonske na-
peljave ter sanacija električnega omrežja za
potrebe računalniške mreže na lokaciji Re-
publiški Zavod za zaposlovanje, Območna
enota Koper, Kmečka ulica 2, Koper.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me in del je 9,000.000 SIT.

3. Predviden rok začetka del je takoj po
dokončni izbiri ponudnika.

4. Ponudba mora vsebovati poleg ele-
mentov, ki so navedeni v odredbi o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) 12. člen,
še elemente, ki so dodatno navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skla-
du z zahtevami, si Republiški zavod za za-
poslovanje pridržuje pravico, da izloči iz
nadaljnje obravnave.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– izpolnjevanje pogojev, navedenih v

razpisu in razpisni dokumentaciji,
– usklajenost vsebine ponudbe z zahte-

vami naročnika,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– reference ponudnika in proizvajalca

opreme v Republiki Sloveniji,
– rezultati morebitnega testiranja opre-

me,
– komercialni pogoji (garancijski pogo-

ji, razmerje cena/kvaliteta, dobavni roki, po-
pusti),

– dosedanje sodelovanje z Republiškim
Zavodom za zaposlovanje.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-
godnejši ponudnik.
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7. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na Republiškem zavodu za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana, v vložišču, soba
št. 4 v kletnih prostorih. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki dvignejo do
vključno petka 17. januarja 1997 vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure. Ob dvigu doku-
mentacije je potrebno predložiti pooblastilo
ponudnika v dveh izvodih, od katerih enega
RZZ potrjenega vrne ponudniku in dokazilo
o vplačilu 20.000 SIT nepovratnih sredstev
na žiro račun RZZ št. 50106-603-44712 pri
Agenciji za plačilni promet Ljubljana s pri-
pisom “razpisna dokumentacija – računal-
niško omrežje KP”.

8. Za pridobivanje dopolnilnih podatkov
v zvezi s tem razpisom bo naročnik organi-
ziral informativni sestanek, ki bo na lokaciji
Republiškega zavoda za zaposlovanje, Ob-
močna enota Koper, Kmečka ulica 2, Ko-
per, in sicer v torek 21. januarja 1997 ob 10.
uri.

9. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli ori-
ginalno razpisno dokumentacijo.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznakama “Ne odpiraj – po-
nudba” ter “Javni razpis omrežje-KP-97”
na naslov Republiški zavod za zaposlova-
nje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Ponudbe
morajo prispeti v vložišče na navedenem
naslovu najkasneje v petek 31. janaurja 1997
do 12. ure.

11. Ponudbe, ki ne bodo pravilno oprem-
ljene in ne bodo prispele pravočasno, bodo
v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.
Prav tako bodo iz postopka izločene vse
ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi
postopka ugotovilo, da je ponudnik navedel
neresnične podatke.

12. Javno odpiranje ponudb bo v torek
4. februarja 1997 ob 10. uri v kletnih pro-
storih RZZ, Glinška ulica 12, Ljubljana.

13. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.

14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki v zakonitem roku obvešče-
ni z dopisom.

Republiški Zavod za zaposlovanje

Št. 11/96 Ob-23

Narodna in univerzitetna knjižnica v
Ljubljani objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za nakup računalniške strojne

in programske opreme
1. Naročnik: Narodna in univerzitetna

knjižnica v Ljubljani, p.o., Turjaška 1, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je nakup naslednje ra-
čunalniške strojne in programske opreme:

a)
– terminalski strežnik za 16 terminalov,

priključki za RJ45, protokola LAT in
TCP/IP,

– par dvožičnih modemov, 2Mbps, V.35
(z možnostjo x.21),

– usmerjevalnik z enim serijskim pri-
ključkom (V.35 ali X.21), na HDLC nivoju

kompatibilen s firmo Cisco, in enim pri-
ključkom za Ethernet (BNC). Omogočati
mora usmerjanje protokolov TCP/IP in IPX
in premoščanje protokola LAT.

b) 5 osebnih računalnikov
– monitor SONY 20",
– gr. kartica Matrox millennium 4MB,
– CD-ROM vsaj 8X,
– disketna enota,
– RAM 32 MB 60ns.
Procesorji
– 1 x PENTIUM 200 Mhz PRO,
– 4 x PENTIUM 150 Mhz.
Diski
– 1 x 9 GB + 2 GB,
– 4 x 2 GB.
Programska oprema
– Windows 95.
c) 1 osebni računalnik
– Pentium 150 Mhz,
– grafična kartica Matrox millennium

4 MB,
– RAM 32 MB 60ns,
– monitor SONY 20",
– disk 2GB,
– CD-rom vsaj 8X,
– izmenljivi disk Syquest 270 MB,
– track ball.
Programska oprema
– Windows 95,
– Office for Windows 95 pro,
– Adobe publishing collection WIN95,

– Page maker 6.5,
– Photoshop 4,
– Illustrator 4.1.

Orientacijska vrednost opreme je
7,000.000 SIT.

3. Veljavne ponudbe morajo biti sestav-
ljene v skladu s citirano odredbo in razpisno
dokumentacijo in morajo vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika;
– veljavno dokazilo o registraciji ponud-

nika;
– dokumentacijo o boniteti in o solvent-

nosti ponudnika (BON 1 in BON 2 ali
BON 3), ki ne sme biti starejša od 60 dni,
šteto od dneva oddaje ponudbe naročniku;

– specifikacijo ponujene opreme s cena-
mi oziroma ponudbeni predračun;

– plačilne pogoje;
– podatke o dobavnem roku;
– podatke o garancijskem roku in servi-

su;
– reference ponudnika (ni obvezno);
– morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi naročniku (ni obvezno).
4. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od

30 dni, šteto od dneva odpiranja ponudb.
5. Cena mora biti fiksna, FCO sedež na-

ročnika in določena v SIT.
Prometni davek za opremo v višini 5%

mora biti prikazan posebej.
6. Plačilni pogoji: rok plačila vsaj 8 dni

po dobavi. Avans ali kakršenkoli drug in-
štrument za zavarovanje plačila ne pride v
poštev.

7. Rok dobave: najkrajši možni čas po
sklenitvi pogodbe.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kvaliteta opreme,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,

– zagotovitev rezervnih delov in servisa,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno

20. 1. 1997.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo

je potrebno oddati neposredno naročniku ali
poslati priporočeno po pošti. V primeru od-
daje po pošti priporočeno, se bo za čas vro-
čitve naročniku štel čas oddaje na pošto,
razviden iz poštnega žiga.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
navedbo: “Javni razpis za nakup računal-
niške opreme - Ne odpiraj!”

Nepopolnih in nepravočasnih ponudb ne
bomo upoštevali.

10. Razpisna dokumentacija in informa-
cije v zvezi z razpisom so na voljo v času
roka za oddajo ponudb vsak delavnik od 10.
do 12. ure v Narodni in univerzitetni knjiž-
nici v Ljubljani, Turjaška 1 (Janez Groznik
ali Rok Vidmar, tel. 1250-131, int. 140 ali
1254-218).

11. Javno odpiranje ponudb bo 22. 1.
1997 ob 12. uri v Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani, Turjaška 1, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo
za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani

Ob-24

Kozjanski park, Javni zavod “Spominski
park Trebče“ Podsreda 45, v skladu z odred-
bo o postopku za izvajanje razpisa za odda-
jo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
sanacijskih, obnovitvenih in

restavratorskih del na objektu grad
Podsreda

1. Naročnik: Kozjanski park, Javni za-
vod “Spominski park Trebče” Podsreda 45.

2. Predmet razpisa je:
– statična sanacija spodnjega gospodar-

skega poslopja,
– gradbena in obrtniška dela na gospo-

darskih poslopjih,
– restavratorska dela.
3. Lokacija objekta: grad Podsreda.
4. Razpisna dokumentacija in informaci-

je bodo na razpolago od 13. 1. 1997 do 15. 1.
1997 od 8. do 12. ure na upravi Javnega
zavoda “Spominski park Trebče”, Podsreda
45 pri Valeriji Slemenšek, tel. 063/806-259.
Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo raz-
pisanih del proti plačilu materialnih stroškov
v višini 18.000 SIT na žiro račun Javnega
zavoda “Spominski park Trebče” št.
50730-603-35337 in ob predložitvi poobla-
stila.

5. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del je 80,000.000 SIT.

6. Naročnik si pridržuje pravico določi-
ti morebitni manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpložljiva sredstva ozi-
roma odstop od podpisa pogodbe v prime-
ru izpada investicijskih sredstev za to in-
vesticijo.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 58 Št. 1 – 10. I. 1997

Ponudniki zaradi faznosti ali morebitne-
ga zmanjšanja obsega dela ali odstopa od
podpisa pogodbe nimajo pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

7. Rok: predviden pričetek del je možen
takoj po izbiri izvajalca in podpisu pogod-
be. Rok dokončanja je predvidoma 30. ok-
tober 1997.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– ponudbena cena,
– pogoji plačila, fiksnost cen in komer-

cialni pogoji,
– reference za izvajanje posegov na spo-

meniško pomembnih kulturnih spomenikih,
– opcija ponudbe,
– kvaliteta in usklajenost del,
– druge ugodnosti, ki jih nudni ponud-

nik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
9. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-

ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe in še
posebej imena podizvajalcev z izjavo, da
jamči za kakovost del podizvajalcev.

10. Ponudbe z oznako, “Ne odpiraj – po-
nudba za grad Podsreda” morajo na naslov
naročnika Kozjanski park, Javni zavod Spo-
minski park Trebče” 3257 Podsreda 45, pris-
peti v zapečateni ovojnici najkasneje do
24. 1. 1997, do 11. ure.

Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dela v celoti ali po posameznih delih.

11. Nepopolne ponudbe in nepravilno
opremljene kuverte ne bodo upoštevane.

12. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 12. uri na upravi Javnega zavoda “Spo-
minski park Trebče” v Podsredi 45.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Javni zavod, Spominski park Trebče

Št. 351-347/96-1 Ob-26

Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje objavlja na podlagi 89. člena zako-
na o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94) in odredbe
o postopku za izvajanje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l.
RS, št. 59/96) ter po 4. členu zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) na območju Upravne enote

Trebnje
1. Predmet razpisa je:
a) Izbira najugodnejših izvajalcev, ki so

strokovno usposobljeni in primerni za
opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov s področja:

– gradbeništva (visoke in nizke gradnje),
– strojništva (plinske, vodovodne insta-

lacije, ogrevanje in prezračevanje),
– elektrotehnike (elektroinstalacije),
– varstva pri delu,
– prometa in zvez (telekomunikacije,

prometne ureditve na cestah).
b) Izbira najugodnejših izvajalcev, ki so

strokovno usposobljeni in primerni za izda-
jo izvedeniških mnenj v skladu s 4. členom
zakona o gospodarskih družbah.

2. Ponudbe morajo vsebovati:
– overjeno dokazilo o izpolnjevanju po-

gojev za opravljanje dejavnosti,
– seznam, navedbo strokovne usposob-

ljenosti in referenc stalno zaposlenega stro-
kovnega kadra ter morebitnih stalnih stro-
kovnih sodelavcev z ustreznimi dokazili,

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daja strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora.

3. Merila za izbiro ponudnika:
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe ogleda in izdaje strokov-

nega mnenja,
– cena storitev.
4. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: Uprav-
na enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – javni  razpis za izbiro
izvajalcev za opravljanje del pri tehničnih
pregledih.”

Informacije v zvezi z izbiro izvajalcev
dobite pri Vidi Šušterčič, tel. 068/44-031.

5. Javno odpiranje ponudb bo 28. 1. 1997
ob 8. uri v sobi št. 29/II Upravne enote
Trebnje.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
desetih dneh po javnem odpiranju ponudb.

Upravna enota Trebnje

Ob-25

V skladu z odredbami o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Obči-
na Moravske Toplice objavlja

javni razpis
za oddajo del: razširitev prostorov

zdravstvene ambulante v Martjancih
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
2. Predmet razpisa: razširitev prostorov

zdravstvene ambulante v Martjancih.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 5,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe del je 2 meseca.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na sedežu občine pri Šadlu,
kjer je tudi na vpogled projektna dokumen-
tacija.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, sestavijo ponudbo na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije v skla-
du z 12. členom odredbe o prostopku za
izvajanje javnega razpisa.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– vrednost za razpisana dela,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Investitor si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del ali rok izgradnje v odvi-
snosti od razpoložljivih sredstev proračuna.

9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Zapečateno ponudbo z oznako »– Po-
nudba – Ne odpiraj!« je potrebno dostaviti

na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranj-
čeva 3, 9226 Moravske Toplice.

10. Javno odpiranje ponudb bo enajsti
dan po objavi v Uradnem listu RS ob 11. uri
na sedežu Občine Moravske Toplice.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Moravske toplice

Št. 506/96 Ob-28

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Republika Slovenija, Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti, Šmartinska
134a, Ljubljana,

javni razpis
za izbiro dobavitelja za:
a) smučarske vezi,
b) smučarske palice,
c) učna sredstva in oprema,
d) osebno vozilo.
Naročnik: Center šolskih in obšolskih de-

javnosti, Šmartinska 134a, Ljubljana.
Predmet razpisa pod:
a) smučarske vezi (kot Rental - Tyrolia)

160 parov, za vezi želimo zagotovljen ser-
vis v Sloveniji;

b) smučarske palice, 350 parov različnih
dolžin;

c) učna sredstva in učna oprema: AV
oprema, naravoslovna učna oprema, ročne
radijske postaje in športna oprema;

d) dve vozili kot Renault express 1,4
kombi.

3. Dostava pod a), b) in c) fco CŠOD,
Ljubljana.

4. Točen spisek za ponudbe pod a, b, in c
bo razviden iz razpisnih pogojev, ki se do-
bijo na Centrali CŠOD, Šmartinska 134a v
Ljubljani proti plačilu 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro
račun 50100-603- 43666.

5. Orientacijska vrednost opreme znaša
skupno 9,2 mio SIT.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta in reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija in servis,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Dodatne informacije dobite pri Savini

Vybihal, tel. 061/140-11-12 int. 227.
8. Ponudbi priložiti bariran ček v vred-

nosti 1 mio SIT za resnost ponudbe.
9. Pisne ponudbe pričakujemo, da jih do-

stavite do 24. 1. 1997, do 10. ure (dostavlje-
no v roke komisiji) v zapečateni kuverti z
napisom “smučarska in druga opre-
ma/01-97” – Ne odpiraj – ponudba, na na-
slov: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Šmartinska 134a, Ljubljana, Ratajc Va-
lentina.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana, dne 24. 1. 1997
ob 10. uri.

11. O izboru bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

CŠOD Ljubljana
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Št. 1/97 Ob-31

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajanje
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Medvode

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

raziskovalne kaptažne vrtine globine
150 m na lokaciji Studenčice–Žlebe par.

št. 432 k.o. Studenčice
1. Naročnik: Občina Medvode, Trg pre-

komorskih brigad 1, Ljubljana (začasni na-
slov).

2. Predmet razpisa: izvedba kaptažne ra-
ziskovalne vrtine na lokaciji par. št. 432
k. o. Studenčice–Medvode, globine 150 m z
možnostjo vgraditve 6” potopne črpalke.

3. Orientacijska vrednost:  2,500.000
SIT.

4. Rok izvedbe: 20 dni.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena in fiksnost cene,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– kadrovska in tehnična usposobljenost,
– reference izvedenih del.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od 13. do 15. 1. 1997 med 8. in
9. uro na Občini Medvode, Trg prekomor-
skih brigad 1, Ljubljana, III. nadstropje so-
ba 322.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Hočevar Ciri-
lu, dipl. inž., na tel. št. 061/1593-252.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
22. januarja 1997 do 11. ure na naslov: Ob-
čina Medvode, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom “Javni
razpis – ponudba vrtina Studenčice – Ne
odpiraj”

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Medvode, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana, soba 322, dne 22. 1. 1997 ob 12.
uri.

Občina Medvode

Št. 04-02/97 Ob-33

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo, Koper, Ukmarjev trg 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za redno vzdrževanje

objektov in naprav za varnost v
pomorskem prometu

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
redno vzdrževanje objektov in naprav za
varnost v pomorskem prometu.

3. Dela se bodo izvajala na objektih in
napravah na obali in na območju obalnega
morja Republike Slovenije.

4. Orientacijska vrednost za redno vzdr-
ževanje je 800.000 SIT mesečno.

5. Predviden čas izvajanja je eno leto. Z
izvajanjem del mora izvajalec pričeti naj-
pozneje v roku 15 dni od dne sklenitve po-

godbe kolikor v pogodbi ni določen krajši
rok.

6. Ponudniki, ki želijo kandidirati na jav-
nem razpisu lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovni dan med 8. in 12.
uro, na sedežu Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, pri
Ines Hrastič Pavlič.

7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, to je v celoti

izpolnjen  in podpisan obrazec “podatki o
ponudniku”, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije,

– potrjena dokazila o registraciji podjet-
ja (ne starejša od treh mesecev, šteto do dne
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS),

– BON 1 in 2 oziroma BON 3,
– predračun s točno opredeljeno stuktu-

ro cene,
– predlog pogodbe,
– podpisano in žigosano razpisno doku-

mentacijo,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik k ponudbi priložiti finančni doku-
ment – bančno garancijo, ki glasi na 5%
ponudbene cene (to je cene za 12 mesečno
vzdrževanje) in ga naročnik lahko vnovči v
dobro računa Uprave RS za pomorstvo ŽR
51400-765-2026, če ponudnik v opcijskem
roku odstopi od ponudbe. Neizbranim po-
nudnikom se finančni dokument vrne hkrati
z obvestilom o izboru izvajalca.

8. Naročnik opozarja, da se elementi,
opredeljeni v 7. točki tega javnega razpisa
štejejo kot bistveni sestavni deli ponudbe in
se bodo vse ponudbe, ki ne bodo vsebovale
vseh teh elementov štele kot nepopolne.

9. Merila za izbiro izvajalca:
– reference,
– ostali elementi, ki so navedeni v razpi-

sni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da glede

na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
izbere kot najugodnejše in da na podlagi
lastne presoje ne izbere nobenega ponudni-
ka.

10. Naročnik si pridržuje pravico zmanj-
šati obseg in čas trajanja razpisanih del v
odvisnosti od finančnih možnosti, pri čemer
ponudniki nimajo pravice do kakršnekoli
odškodnine.

11. Ponudbe morajo ne glede na vrsto
prinosa (priporočeno po pošti oziroma vro-
čene v tajništvo), prispeti na Upravo RS za
pomorstvo vključno do 20. 1. 1997 do 9.
ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in morajo biti opremljene s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba za redno vzdrževa-
nje objektov in naprav za varnost v pomor-
skem prometu”.

12. Javno odpiranje ponudb bo dne
20. 1. 1997 ob 10. uri v prostorih Uprave RS
za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni ob odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.

13. Upoštevane bodo le popolne ponud-
be z vsemi zahtevanimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravna-
vala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.

Prav tako bodo  izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi izbire izvajal-

ca ugotovilo, da je ponudnik navedel nere-
snične podatke.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

15. Vsa dodatna pojasnila lahko dobite
na naslovu naročnika ali po tel.
066/271-216, pri Ines Hrastič Pavlič.

Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo

Št. 352-163/96 Ob-38

Na podlagi 33. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 29/94)
objavlja Občina Piran, Sklad stavbnih zem-
ljišč

javni razpis
za pridobivanje ponudb zainteresiranih

investitorjev in soinvestitorjev za
izgradnjo parkirno-garažnih hiš v

Piranu
Naročnik: Občina Piran – Sklad stavb-

nih zemljišč, Tartinijev trg 2, Piran.
Namen razpisa: s tem razpisom zbiramo

vse zainteresirane (domače in tuje), ki so
pripravljeni investirati oziroma sofinancira-
ti izgradnjo parkirno-garažnih hiš (v nada-
ljevanju PGH), na predvidenih lokacijah v
Občini Piranu, s tem da Občina Piran kot
svoj delež prispeva zemljišče in komunalno
ureditev, kjer je občina lastnik ali investitor
izgradnje PGH.

Obseg sodelovanja: vsak od morebitnih
interesentov za izgradnjo mora upoštevati,
da bo ob sodelovanju Občine Piran, organi-
ziral in vodil celoten projekt izgradnje,
vključno z vsemi pripravljalnimi in projek-
tivnimi deli, financiral celoten projekt, zgra-
dil PGH, ki jo bo nato tudi upravljal ali pa
se bo, v dogovoru z občino, ustavilo skupno
podjetje, ki bo upravljalo s PGH.

Predvidene lokacije:
Predvidene PGH, kjer je pobudnik in in-

vestitor za izgradnjo Občina Piran. Lokaci-
je PGH v mestu Piran so sledeče:

– Garažna hiša pod mestnim obzidjem –
v postopku je izdelava lokacijskega načrta;

– Garažna hiša pri bencinski črpalki Pi-
ran – v postopku je izdelava lokacijskega
načrta;

– Garažna hiša v Fornačah – postopek
izdelave lokacijskega načrta se pripravlja;

– Garažna hiša pri pokopališču v Piranu
– izdelan je lokacijski načrt (122 PM).

Predvidene PGH, kjer so lastniki zem-
ljišč, pobudniki in investitorji izgradnje
pravne osebe (podjetja, hoteli ipd.):

– Garažna hiša v Trgovsko poslovnem
centru v Luciji – sprejet je zazidalni načrt
(230 PM);

– Garažna hiša pri avtobusni postaji v
centru Portoroža – predvidena je izdelava
ureditvenega načrta;

– Garažna hiša med objektom Terme in
Cerkvijo v centru Portoroža – predvidena je
sprememba ureditvenega načrta ali izdelava
lokacijskega načrta.

Kolikor bo kdo od investitorjev zainte-
resiran za morebitno drugo lokacijo, mu po-
nujamo možnost, da svoj interes in uteme-
ljitev navede posebej s prijavo v tem razpi-
su. O novi lokaciji bo odločal Občinski svet
Občine Piran.
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Predvideni čas izgradnje objekta se bo
določil v pogodbi o sodelovanju oziroma ob
izdaji odločbe o gradbenem dovoljenju. Ko-
likor ima ponudnik že izdelano vizijo in
program dinamike izgradnje PGH, naj to
priloži k ponudbi.

Dokumentacija, ki jo mora kandidat
predložiti:

Vsak interesent mora v svoji prijavi ce-
lovito predstaviti sebe ter imenovati odgo-
vorno in pooblaščeno osebo – vodjo projek-
ta. Prav tako mora navesti vse svoje sode-
lavce za področja: – predinvesticijske de-
javnosti, projektiranja, financiranje projekta,
gradnje, upravljanja s PGH, izpisek iz vpisa
v sodni register sodišča v Republiki Slove-
niji oziroma izpisek iz drugih registrov v
Republiki Sloveniji, iz katerega je razvidna
dejavnost ponudnika (izpisek ne sme biti
starejši od treh mesecev); odločbo pristoj-
nega organa o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti; reference, pridoblje-
ne pri izgradnji podobnih objektov ter pri
njihovem poslovanju, upravljanju in vzdr-
ževanju ter referenčni podatki o nosilcih
razpisane naloge ter vsa druga dokazila o
referencah; ime odgovornega nosilca nalo-
ge ter kadrovsko-strokovno usposobljenost
izvajalcev projekta; podatke o boniteti po-
slovanja ponudnika oziroma nosilca ponud-
be in partnerjev, za tuje ponudnike ustrezen
izkaz o boniteti korespondenčne banke.

Vse dodatne informacije dobite na Skla-
du stavbnih zemljišč od 13. do 31. januarja
1997 od 9. do 12. ure po tel.: 066/746-201
int. 231 (Kočevar Boris).

Ponudniki naj ponudbo oddajo po pošti
ali osebno na vložišču soba št. 16 do 12.
marca 1997 do 12 ure na naslov: Občina
Piran, Sklad stavbnih zemljišč, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene: “Ne odpiraj – javni razpis – izgradnja
PGH”.

Javno odpiranje ponudb bo 12. marca ob
14. uri v prostorih male sejne dvorane Obči-
ne Piran 1. nadstropje, Tartinijev trg 2, Pi-
ran.

Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni
najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Piran
Sklad stavbnih zemljišč

Ob-42

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova19a razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo črpalk ter

sanacijo črpalnega objekta
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
črpalk ter sanacija črpalnega objekta na lo-
kaciji upravna stavba na Kotnikovi 19a,
Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 1,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in montaže: fe-
bruar 1997.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (l) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
b) podatki o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev),

c) bonitetna poročila BON1, BON2 ozi-
roma BON3 (ne starejša od trideset dni),

d) fiksno ceno za posamezno postavko,
obvezno vpisano v razpisno dokumentacijo,
izraženo v SIT,

e) skupno fiksno ceno za celotno ponud-
bo z vključenim 3% prometnim davkom,
izraženo v SIT s plačilnimi pogoji min 30
dni po montaži in sanaciji,

f) reference ponudnika pri podobnih de-
lih,

g) izjava, da bodo dela opravljena v skla-
du z ustreznimi tehničnimi predpisi,

h) realni rok dokončanja del,
i) čas veljavnosti ponudbe,
j) garancijski rok za izvedena dela in do-

bavljene črpalke,
k) osnutek pogodbe, ki ustreza razpisnim

zahtevam,
l) prospektni mateial oziroma tehnični

podatki o ponujenih črpalkah, avtomatiki in
sondah.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– ponujena fiksna cena in plačilni po-

goji,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok za izvedena dela in do-

bavljene črpalke,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet in informiranje.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudniko, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši. Naročnik ni dolžan upo-
števati najcenejšo ponudbo kot najugodnej-
šo. Za prijavo na razpis je dvig razpisne
dokumentacije in ogled objekta obvezen.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih
kuvertah in z vidno oznako “Dobava in mon-
taža ter sanacija črpalnega objekta –
RAZ97_01 – Ne odpiraj!” do 21. 1. 1997 do
14. ure. Ponudbe so lahko vročene do istega
roka v vložišču Uprave RS za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana. Ponudbe po-
slane po pošti, morajo prispeti v vložišče
URSZP do zgoraj navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
22. 1. 1997 ob 10. uri v sejni sobi URSZP,
Kotnikova 19a, Ljubljana. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, soba 15
– pritličje po predhodni najavi na tel.
061/17-34-720.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudbe,
ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Ob-45

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Colatio plin, podjetje za distribu-
cijo plinastih goriv in vzdrževanje ogreval-
nih sistemov, d.o.o., Meškova 21, Slovenj
Gradec, objavlja

javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI

nizkotlačne plinovodne instalacije na
območju mesta Slovenj Gradec

A) Splošni podatki
1. Investitor: Colatio plin, podjetje za di-

stribucijo plinastih goriv in vzdrževanja
ogrevalnih sistemov, d.o.o., Meškova 21,
Slovenj Gradec.

2. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD in PZI za nizkotlačne plinovode na
območju mesta Slovenj Gradec vključno no-
va MRP Štibuh II in priklopom na obstoječi
nizkotlačni plinovod PEHD 225 pri MRP
Legen.

3. Lokacija: Območje mesta Slovenj
Gradec.

4. Predvideni obseg del:
– ca. 17.500 m nizkotlačnih plinovodov,
– ca. 600 do 700 hišnih priključkov,
– MRP Štibuh II
– Q= 2.000 mn

3/h,
– število izstopov: 2,
– pvst= 4bar,
– pizst1= 100mbar,
– pizst2= 4bar,
– redukcija tlaka: 4bar/100mbar,
– meritev količin pri tlaku 4bar,
– odorizacija plina,
– plinska mreža mora biti zasnovana ta-

ko, da bo možen kasnejši priklop naselja
Podgorje, bližnjih zaselkov na območju me-
sta Slovenj Gradec in potencialnih industrij-
skih ter komercialnih ponudnikov na ob-
močju mesta Slovenj Gradec,

– mele projektne dokumentacije za pro-
jektne plinovode so priključki pri potrošni-
ku in rezervni priključki za potencialne po-
trošnike (Podgorje, komercialni in industrij-
ski porabniki na območju mesta),

– meja projektne dokumentacije za pri-
klop na obstoječe omrežje je priključek na
obstoječi nizkotlačni plinovod PEHD 225 pri
MRP Legen in priključek MRP Štibuh II na
obstoječi plinovod 4bar pri MRP Štibuh I, ki
mora biti potrjen s strani distributerja plina.

Projekti morajo biti izvedeni v skladu z
veljavnimi DIN, smernicami Petrol ZP Ljub-
ljana in odlokom o lokacijskem načrtu pli-
nifikacije Mestne občine Slovenj Gradec.
Biti morajo kompletni (strojni del, elektro
del in gradbeni del).
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5. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.

6. Roki: pričetek del 10. 2. 1997 in za-
ključek del 15. 3. 1997.

B) Razpisni pogoji
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo do 30. 1. 1997 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo 31. 1. 1997 ob 10. uri
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) registracija za razpisano vrsto del,
b) odločbo Sekretariata za energetiko pri

Ministrstvu za gospodarstvo Republike Slo-
venije, s katero se ponudniku dovoljuje iz-
vajanje razpisanih del,

c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,
e) podatke o kadrih, ki bi vodili razpisa-

na dela,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-

stitorju,
g) ceno za ponujena dela.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti

kuverti na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gra-
dec, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
projektiranje plinovodov”.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na gornjem naslovu.

5. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

6. Kontaktna oseba je Ivan Pop tel.
0602/41-114.

Mestna občina Slovenj Gradec
Colatio plin, d.o.o., Slovenj Gradec

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 6/97 Ob-34

Začasna uprava družbe Toplice Dobrna
d.d., Dobrna 50, Dobrna, vabi delničarje na

1. skupščino
družbe Toplice Dobrna d.d. Dobrna
Okrožno sodišče v Celju je dne 3. 4. 1996

registriralo delniško družbo in potrdilo sta-
tut. Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Začasna
uprava sklicuje skupščino dne 12. 2. 1997 ob
12. uri v dvorani zdraviliškega doma –
1. nadstropje, Dobrna 54, Dobrna.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine in no-

tarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine in notarja.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
4. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju.

Predlog sklepa: poročilo o lastninskem
preoblikovanju Zdravilišča Dobrna se vza-
me na znanje.

5. Poročilo o poslovanju družbe za ob-
dobje 1993–1995 ter smernice poslovne po-
litike.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave.

6. Dobiček za obdobje 1993–1995.
Predlog sklepa: dobiček v višini skupno

16,117.000 SIT za poslovna leta 1993, 1994
in 1995 ostane nerazporejen in se razporeja
po obravnavi revidiranega poslovnega po-
ročila za leto 1996.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja.

8. Spremembe statuta Toplic Dobrna d.d.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme

se spremembe stauta družbe in čistopis sta-
tuta.

9. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: izvolijo se člani nadzornega sveta v
predlagani sestavi.

10. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se predlog o višini sejnin za člane nadzor-
nega sveta.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-

janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Najkasneje 10 dni pred sejo
skupščine se pri družbi shrani pooblastilo.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino in tekst sprememb
statuta s predlogi sklepov je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
pri Presekarju med 11. in 13. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu 30 minut kasneje. V tem primeru je
skupščina, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Toplice Dobrna, d.d., Dobrna
začasna uprava

Št. 227/96 Ob-29

Začasna uprava družbe Koroške pekar-
ne, d.d. v skladu z 288. členom zakona o
gospodarskih družbah objavlja

nasprotne predloge,
k dnevnemu redu skupščine Koroške pe-

karne, d.d., ki je sklicana v torek 7. 1. 1997
na sedežu družbe Koroška c. 2, Dravograd,
s pričetkom ob 12. uri.

Nasprotne predloge sta posredovala dva
delničarja in sicer:

Delničar Slovenski odškodninski sklad
d.d. Ljubljana predlaga sprejem predloga
sprememb statuta – obrazložitev bistvenih
sprememb:

– Nadzorni svet – točka H. – predlog za
spremembo in dopolnitev teksta v zvezi z
udeležbo članov nadzornega sveta pri do-
bičku v skladu z dogovorom o temeljnih
izhodiščih pri skupnem nastopanju skladov
v gospodarskih družbah.

– Letno poročilo in delitev dobička – toč-
ka D. – predlaga se črtanje drugega in četr-
tega odstavka – sprememba kriterijev za ob-
likovanje rezerv družbe ter udeležbo zapo-
slenih pri dobičku.

– točka E. – predlaga se sprememba ro-
ka za izplačilo dividend iz 60 na 30 dni.

Delničar  Triglav Družba za upravljanje
predlaga sprejem spredloga sprememb sta-
tuta – obrazložitev bistvenih sprememb:

– Uprava – točka F. – predlaga se spre-
memba in dopolnitev točke v zvezi z dolo-
čitvijo prejemkov uprave in njeno udeležbo
pri delitvi dobička.

– Nadzorni svet – točka H. – predlog za
spremembo in dopolnitev teksta v zvezi z
udeležbo članov nadzornega sveta pri do-
bičku v skladu z dogovorom o temeljnih
izhodiščih pri skupnem nastopanju skladov
v gospodarskih družbah.

– Letno poročilo in delitev dobička – toč-
ka D. – predlaga se, da se sklep o delitvi
dobička sprejme z večino glasov prisotnega
osnovnega kapitala ter da se črta četrti od-
stavek, ki omogoča udeležbo zaposlenih pri
delitvi dobička.

Mnenje začasne uprave: Začasna uprava
predlaga, da delničarji glasujejo za predlog
sprememb statuta družbe Koroške pekarne,
d.d., ki sta ga začasna uprava in začasni
nadzorni svet predlagala dne 3. 12. 1996.

Koroške pekarne, d.d.
začasna uprava

Razne objave

Ob-41

Stečajna upraviteljica Libele, p.o., v ste-
čaju, na podlagi odredbe stečajnega senata
z dne 27. 11. 1996 objavlja

javno prodajo
brunarice na Hoškem Pohorju

1. Predmet javne prodaje je počitniška
hiša Libelca, stoječa na parceli št. 81, gozd
380 m2, stavbišče 37 m2, vpisanih pri vložni
št. 164 k.o. Hočko Pohorje, po izklicni ceni
33.897,60 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

2. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki predložijo potrdilo
o plačani varščini v višini 10% izklicne cene
na žiro račun stečajnega dolžnika pri agenciji
za plačilni promet št. 50700-690-859, s pripi-
som za javno dražbo.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo.
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3. Počitniška hiša bo prodana najugod-
nejšemu ponudniku, ki mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva
javne prodaje.

Varščina bo kupcu vračunana v kupni-
no, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v
roku 3 dni po opravljeni javni dražbi, brez
obresti.

Rok plačila je 30 dni od dneva sklenitve
pogodbe.

Če do podpisa pogodbe ne bo prišlo,
varščino obdrži prodajalec.

4. Davek na promet nepremičnin in vse
druge dajatve in stroške povezane s to pro-
dajo vključno s stroški predpisa plača ku-
pec.

5. Vse informacije dobite na tel. 33-611
ali osebno pri stečajni upraviteljici Alenki
Pečnik odvetnici iz Celja.

Javna dražba počitniške hiše Libelca bo
15. 1. 1997 na sedežu stečajnega dolžnika,
Opekarniška 2, Celje, v sobi št. 306/II, ob 9.
uri.

Libela, p.o. v stečaju
Celje

Št. 1/97 Ob-40

Veletrgovina Vema export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
53. redne seje upravnega odbora z dne 30.
12. 1996 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št., 675,
k.o. Razvanje, in sicer:

A) poslovno-trgovski prostori v pritličju
skupne površine do 7.912,33 m2.

Pričakovana cena je 1.000 DEM m2.
B) poslovno-trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.448,12 m2.

Pričakovana cena je 800 DEM m2.
C) poslovno skladiščni prostori v kleti

poslovne stavbe v skupni površini do
404,30 m2.

Pričakovana cena je 700 DEM m2.
D) pisarna v I. nadstropju površine

63,56 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM m2.
E) pisarna v I. nadstropju površine

200,44 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM m2.
2. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM m2.
3. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo “Nepremičnine”. Priložiti je potrebno tu-
di potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10%
navedene izklicne cene za posamezno ne-
premičnino. Varščino je potrebno poravnati
na žiro račun podjetja Vetrans, d.o.o., Mari-
bor, Tržaška c. 65, št. 51800-601-57481,
odprt pri Agenciji za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, podružnica Maribor,

ali na kakšen drug nevtralni žiro račun po
predhodnem dogovoru s prodajalcem nepre-
mičnin.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje
do zaključka zbiranja ponudb s pripisom
“varščina”. Varščina je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Javno zbiranje ponudb velja do 10. 2.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potrdila
o državljanstvu Republike Slovenije za fizič-
ne osebe ter potrdilo o vplačilu varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Ve-
letrgovine Vema export-import, d.d., Mari-
bor, Tržaška c. 65, dne 12. 2. 1997 ob 12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C, D, E) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Prodajalec
se ne obvezuje skleniti pogodbe s ponudni-
kom, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodaja-
lec bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteval ponujeno ceno, način plačila, ve-
likost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe.

Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odst. 44. člena zakona o lastninskem preob-
likovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno - kupljeno”. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik - kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema
export-import, d.d., Maribor

Št. 06/96 Ob-35

Direktor družbe PC Pšeničny Consulting,
d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade 41, Ljub-
ljana, vpisane v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod št. reg. vl.
1/03404/00, Viljem Pšeničny, skladno z do-
ločbo 454. člena zakona o gospodarskih
družbah objavljam

sklep
družbenika o zmanjšanju osnovnega ka-

pitala, in sicer iz 21,996.000 SIT na
3,223.374 SIT.

Hkrati pozivam morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe PC Pšeničny Con-
sulting, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade
41, Ljubljana in izjavijo, da soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

PC Pšeničny Consulting, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-36

Organa upravljanja družb Železarna
Ravne - Translog, d.d., Ravne in Slovenske
železarne - Metal Ravne, d.o.o., sta dne
20. 12. 1996 sprejela

sklep
o pripojitvi družbe Železarna Ravne -

Translog, d.d., k družbi SŽ - Metal Ravne,
d.o.o.

Združitev je posledica poslovne odloči-
tve, da se bodo pogoji za poslovanje v zdru-
ženi obliki izboljšali. Vsi upniki družbe Že-
lezarna Ravne - Translog, d.d., bodo z dnem
vpisa v sodni register postali upniki SŽ -
Metala Ravne.

Prosimo Vas, da se v roku 8 dni izjasnite
o nameravani združitvi oziroma natančneje
pripojitvi Železarne Ravne - Translog, d.d.,
k SŽ - Metal Ravne, d.o.o., in da svoje
mnenje pisno pošljete na naslov Slovenske
železarne - Metal Ravne, d.o.o., Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem. V primeru,
da vašega obvestila ne bomo sprejeli, bomo
smatrali, da sklepi o pripojitvi niso bili iz-
podbijani.

Železarna Ravne-Translog, d.d.,
Ravne na Koroškem

Ob-37

Likvidacijski upravitelj inž. Šturm Ot-
mar, Mestni trg 25, Metlika,

poziva
vse upnike Obrtne zadruge Metlika,

z.o.o., – v likvidaciji, da svoje terjatve pri-
javijo stečajnemu upravitelju neposredno ali
odvetniku Slavku Sitarju iz Novega mesta v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v skladu z
določilom 137. člena zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

Likvidacijski upravitelj poziva vse dolž-
nike, da svoje dolgove takoj poravnajo.

Likvidacijski upravitelj
Otmar Šturm inž.

Ob-43

Delo-prodaja, družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d.d., Sektor komerciale,
Ljubljana, Dunajska 5, preklicuje štampilj-
ko z vsebino DELO-PRODAJA, d.d., Kiosk
Vodnikova, Lj.

Št. 7/97 Ob-44

JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva
5 preklicuje 2 štampiljki za potrjevanje iz-
vidov DE Laboratorij pravokotne oblike z
vsebino: LABORATORIJ ZA KLINIČNO
KEMIJO, ZDRAVSTVENI DOM CELJE.
Velikost štampiljke 4,5 cm po dolžini in 2
cm po višini.

Kebor d. o. o., Dobruška vas 29, Novo
mesto, preklicuje štampiljko z napisom Ke-
bor, trgovina in komisijska prodaja Dobruška
vas d. o. o. (068)76-566 76-001. g-1035
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Mak Monter d. o. o, Tivolska 30, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424447684, na ime Sejdinoski De-
nis. s-1248

Mak Monter d. o. o., Tivolska 10, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424447254, izdano na ime Imero-
ski Nezir. s-1245

Mak Monter d. o. o., Tivolska 30, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424447258, na ime Imeroski Dear.
s-1246

Mak Monter d. o. o., Tivolska 30, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424447688, na ime Imeroski Men-
tol. s-1247

Mak Monter d. o. o., Tivolska 30, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424447255, na ime Imeroski Ra-
mis. s-1249

Mak Monter d. o. o., Tivolska 30, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424447683, na ime Imeroski Safet.
s-1250

Novšak Martin, Florjanska 61, Sevnica,
preklicuje priglasitveni list. p-1041

Valant Marija, Rožna dolina c. X 1, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list-original,
št. 28-1853/95. s-1148

Zabukovec Vanda, Ob potoku 1, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list. g-1294

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Albert Kumpf Veronika, Teck Bissinger
Str. 41, Weilheim, potni list št. BA 166928,
izdala UE Murska Sobota 30. 7. 1993.
p-1026

Avdić Denis, Skrbinškova 19, Ljubljana,
potni list št. AA 463460. s-1120

Babšek Ana, Sp. Gameljne 113, Šmart-
no, potni list št. AA 92850. s-1109

Babšek Urška, Sp. Gameljne 113, Šmart-
no, potni list št. AA 94280. s-1108

Berlot Vojka, Erjavčeva 24, Koper, pot-
ni list št. BA 401848. p-1022

Berlot Vojka, Erjavčeva ulica 24, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 89197.
p-1023

Brodnjak Gregor, Orešje 209, Ptuj, potni
list št. BA 309899. g-1134

Butina Zora, Spodnji Rudnik II/51, Ljub-
ljana, potni list št. AA 875807, izdalaUE
Ljubljana 15. 3. 1993. s-1042

Cencić Milena, Bevkova 1, Ajdovščina,
potni list št. AA 380851. p-1027

Crivici Jela, Vena Pilona 8, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 32050.
p-1044

Černe Aleš, Gradnikova c. 127, Radov-
ljica, potni list št. AA 173525. g-1130

Čok Vojko, Plavje 6, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 95859. p-1025

Feratović Izeta, Valjavčeva ulica 5,
Kranj, potni list št. AA 704777. s-1158

Franko Nina, Petrovičeva 11, Ljubljana,
potni list št. AA 824640. s-1260

Fras Melita, Clevelandska 45, Ljubljana,
potni list št. AA 316188. s-1126

Furman Slavko, Na postajo 15, Ptuj, pot-
ni list št. AA 94717. p-1036

Gerenčer Dorjan, Clevelandska 45, Ljub-
ljana, potni list št. AA 459240. s-1127

Gluhić Jasmina, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, potni list št. AA 138546. s-1117

Grlj Franci, Knafljev trg 3, Ribnica, pot-
ni list št. AA 692999. s-1199

Gyergyek Milan, Poznanovci 8, Murska
Sobota, maloobmejno prepustnico, št.
3033/82. p-1014

Jager Beba Brkič, Cesta na Dobravo 27,
Celje, potni list št. BA 395313. p-1043

Job Stjepan, Reška 25, Ljubljana, potni
list št. AA 531126. s-1252

Jonić Sandra, Št. Jurij 48, Grosuplje, pot-
ni list št. BA 261237, izdala UE Grosuplje
7. 12. 1993. s-1041

Judež Darko, Štatenberk 3, Trebnje, pot-
ni list št. BA 141343. s-1151

Kovačič Anton, Obala 25, Portorož, pot-
ni list št. BA 232090. g-1131

Kozlevčar Helena, Pod gozdom c VI/30,
Grosuplje, potni list št. AA 879486. s-1172

Kralj Miloš, Samova ulica 11a, Ljublja-
na, potni list št. AA 216143, izdala UE Ljub-
ljana 9. 6. 1992. s-1054

Krnc Tomaž, Celjska ul. 25, Ljubljana,
potni list št. BA 497477. s-1286

Lapajne Matej, Bogišičeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 113853. s-1030

Lavrenčič Bojana, Žapuže 94, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 428872. g-1196

Les Franc, Rimska c. 31, Brežice, potni
list št. AA 158790. s-1027

Lipovčič Lazo, Ulica XIV. divizije 8,
Celje, potni list št. BA 564921, izdala UE
Celje. g-1047

Lončarič Nataša, Puntarjeva 13, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 60770.
g-1194

Loredana Leon, Optaje selo 71 c, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
96809. p-1015

Macedoni Sebastijan, Stara slovenska 20,
Ljubljana, potni list št. AA 451668, izdala
UE Ljubljana 20. 8. 1992. s-1070

Maletič Gorana, Vilgarjeva 13, Pivka,
potni list št. AA 846714. p-1012

Mihalič Miroslav, Pobegi, Farančan 7/a,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
60828. g-1142

Mikanovič Darinka, Ul. Koroškega ba-
taljona 9, Ljubljana, potni list št. AA
678736. s-1011

Morozov Andraž, Šarhova 32, Ljublja-
na, potni list št. AA 527407. s-1161

Nemec Andrej, Ljubljanska 35, Trzin,
potni list št. AA 897853, izdala UE Domža-
le 7. 4. 1993. s-1106

Omahen Boštjan, Mala Dobrava 2,
Ivančna Gorica, potni list št. AA 256694.
s-1206

Paulič Jože, Šempeter 150, Žalec, potni
list št. BA 133603. p-1037

Pekolj Franc, Pekel 9, Trebnje, potni list
št. AA 744962. s-1125

Peršič Manja, Pokopališka 15, Ljublja-
na, potni list št. BA 247153. s-1129

Petrovčič Cvetko, Vipolže 6, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 199650. p-1013

Planinšek Tamara, Koroška 5, Maribor,
potni list št. AA 371962. p-1010

Polovič Jožef, Sela pri Dobovi 115, Bre-
žice, potni list št. BA 426337. p-1011

Porčić Damir, Clevelandska 49, Ljublja-
na, potni list št. AA 602453, izdala UE Ljub-
ljana 7. 12. 1992. s-1067

Porčić Enisa, Clevelandska 49, Ljublja-
na, potni list št. AA 602457, izdala UE Ljub-
ljana 7. 12. 1992. s-1066

Porčič Denis, Clevelandska 49, Ljublja-
na, potni list št. AA 443164, izdala UE Ljub-
ljana 9. 2. 1995. s-1065

Raguž Miroslav, Beblerjeva 2, Koper,
potni list št. AA 397417. p-1028

Rakar Borut, Potok 1, Koper, potni list
št. AA 397865. g-1031

Rangus Žerovec Tatjana, Prešernova 13,
Kranj, potni list št. AA 626112. s-2032

Rastko Aleš, Šibeniška 12, Ljubljana,
potni list št. AA 111631. s-1002

Robar Jože, Rudarjevo 19, Črna, potni
list št. AA 740386. p-1035

Rojc Irena, Plavje 27, Koper, potni list
št. BA 5355. p-1042

Rozman Lovrenc, Babni vrt 1, Golnik,
potni list št. AA 648353, izdala UE Kranj
6. 1. 1993. s-1053

Semenič  Alojz,  Žihlava  5 a,  Videm
ob  Ščavnici,  potni  list  št.  BA 452860.
p-1009

Sitar Stjepan, Spodnji Hotič 33, Litija,
potni list št. BA 549476. s-1229

Skušek Frančiška, Laniška ul. 20, Škof-
ljica, potni list št. BA 164260. s-1021

Skušek Jože, Laniška ul. 20, Škofljica,
potni list št. BA 587895. s-1022

Sorbara Petra, Pivška ulica 5, Postojna,
potni list št. BA 104780, izdala UE Postoj-
na. g-1071

Steinbacher Miha, Na griču 14, Izola,
preklic prepustnice, objavljeno v UL, št.
37/96. g-1145
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Škulj Cvetka, Ruska 11, Ljubljana, potni
list št. AA 714638, izdala UE Ljubljana 8. 1.
1993. s-1068

Šmon Samo, Celovška 122, Ljubljana,
potni list št. AA 675266, izdala UE Ljublja-
na 22. 1. 1993. s-1048

Šuštar Tea, Prijateljev trg 13, Ribnica,
potni list št. BA 325803, izdala UE Ribnica
1. 4. 1994. s-1098

Tramte Boris, Ljubljanska cesta 78, No-
vo mesto, potni list št. BA 525390. s-1280

Turin Gregor, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, potni list št. AA 42854. s-1128

Vatovec Barbara, Bertoki, Markova 47,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
32307. g-1143

Vitorović Velisav, Cesta v Zgornji Log
40, Ljubljana, potni list št. BA 124250.
s-1018

Vovk Barbara, Larisova 9, Ankaran, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 110395.
g-1144

Žunec Dušan, Peruzzijeva ulica 164,
Ljubljana, potni list št. AA 973393, izdala
UE ljubljana 21. 5. 1993. s-1055

Druge listine

Ademi Šukri, Glavarjeva ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484535, št. reg. 144394. s-1281

Adriatic Damia d. o. o., Prešernova 14,
Ilirska Bistrica, zavarovalni polici, št. 1-IM
127610 in 1-Stan 036674. g-1140

Anžin Peter, Badovinčeva ulica 6, Laško,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10332.
s-1263

Andreuzzi Janez, Kopališka 15, Vrhni-
ka, delovno knjižico. g-1225

Antonac Lorella, Parecag 140, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7342.
g-1275

Armič Anton, Cesta v log 26, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 187882,
S 1105488, izdala UE Ljubljana. s-1061

Avbelj Stanišič Olga, Marušičeva 14, Pi-
ran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11539.
g-1095

Babič Franko, Tomšičeva 5, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 4761.
g-1214

Babnik Anže, Verje 76, Medvode, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 601. s-1223

Batagelj Igor, Prisoje 4, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 20099. g-1006

Belšak Ivo, Dvorje 70, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 286899, št.
reg. 25302, izdala UE Kranj. s-1253

Bembič Blaž, Bevkova 28, Radovljica,
delovno knjižico. g-1091

Bernot Mateja, Godič 38, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16400.
S-1124

Bezek Nadja, Beblerjeva 4, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 17681. g-1180

Bezek Nadja, Beblerjeva 4, Koper, zava-
rovalno polico, št. 234934. g-1181

Blagojevič Boško, Cankarjev trg 11,
Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št.
4392. s-1115

Božič Nevenka, J. Gabrovška 21, Kranj,
listino. g-1193

Božnar Peter, Zg. Gorje 98, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14371. g-1008

Borondić Igor, Zapuška cesta 90, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-1059

Bratož Andrej, Cvetna pot 11, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3128.
s-1176

Bregar Nina, Jagnjenica 10 B, Radeče,
vozniško dovoljenje, št. 10560. p-1001

Brulc Matjaž, Stritarjeva 3, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 19429, izdala UE Ko-
per. g-1096

Cedilnik Gregor, Tacenska cesta 170,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 233668.
s-1017

Cerar Andrej, Vernek 10, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 1017.
s-1174

Cimeša Tjaša, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, izdalLPP.
s-1104

Colarič Mateja, Študljanska 66, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25.
981, izdala UE Domžale. s-10362.

Czerny Igor, Škrbna 16, Komen, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 149915, iz-
dala UE Sežana. s-1062

Čopi Tomaž, Senčna pot 16, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8303. g-1094

Dimitrijević Dragana, Hruševska c. 45 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38756. s-1219

Dobrinić Vladimir, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842757, št. reg. 137332. s-1166

Dolar Anton, Latkova vas 247, Prebold,
vozniško dovoljenje. p-1017

Dolenec Andrej, Delavska c. 9, Kranj,
vozovnico, št. 414653, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-1269

Dolšak Katja, Hubadova 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26940.
s-1268

Domazet Niset, Tržaška 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3410. s-1200

Domjo Julijana, Liminjanska 93, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16211.
g-1189

Dragar Štefan, Preska nad Kostrevnico
7, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. 11130. s-1175

Đorđević Dejana, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35708.
s-1132

Đurič Dejan, Celovška 502, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15108, izdal
LPP. s-1105

Eržen Andrej, Parmova 47, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18660. s-1232

Fabiani Niko, Stara vrhnika 91, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11393, iz-
dala UE Vrhnika. s-1025

Fekonja Damjan, Bohinjska Bela 121,
Boh. Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-1240

Finc Matjaž, Kidričeva ulica 10, Kočev-
je, dijaško mesečno vozovnico, št. 015968.
s-1262

Fišer Manuela, Breg 42, Polzela, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14899. s-1170

Fišinger Samo, Titova 83, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17318. g-1074

Fužir Veronika, Nove Loke 11, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 4044, izdala
UE Mozirje. p-1040

Furlan Bojan, Brje 80, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831946.
g-1271

Furlanič Valter, Kampel 25/b, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9204, izdala
UE Koper. g-1012

Galez Maja, Slovenska 47, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 682. s-1110

Gantar Erna, Šorlijeva 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122571, št. reg.
12075, izdala UE Kranj. g-1190

Ganzitti Daniela, Tomšičeva 13, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9119. g-1187

Gavez Rajko, Liminjanska c. 104, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, C, E, G, H,
št. 11325. g-1078

Gašparič Tomaž, Tržaška cesta 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
173837. s-1243

Gederer Nataša, Gašperšičeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 214190, S 1136059, izdala UE Ljublja-
na. s-1111

Glavič Darija, Oljčna pot 33 E, Koper,
osebno izkaznico. g-1236

Golob Gorazd, Štatenberg 59, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16395.
g-1005

Grum Tilen, Vrhovci c. IV/6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8848, izdal
LPP. s-1069

Gužvić Danijel, Za progo 7 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 724. s-1284

Guid Rok, Glinškova ploščad 22, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8654.
s-1282

Guštin Danilo, Gradnikove brigade 22,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31893. g-1191

Horvat David, Jakčeva 25, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 26597. s-1173



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 1 – 10. I. 1997 Stran 65

Horvat Miloš, Cesta v Mestni log 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 246944, št. reg. 160828. s-1288

Hočevar Katarina, Kantetova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 100096, S 933898, izdala UE Ljubljana.
s-1060

Hren Dušan, Brilejeva 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39056, S
512438, izdala UE Ljubljana. s-1024

Hribljan Karmen, Hrušica 71 d, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-1213

Hvala Valerija, Špuhlja 122 A, Ptuj, spri-
čevalo 2. letnika SŠC Ptuj, letnik 1979/80
na ime Pernar Valerija. g-1227

Hvala Valerija, Špuhlja 122 A, Ptuj, spri-
čevalo 1. letnika SŠC Ptuj, šolsko leto
1978/79, na ime Pernat Valerija. s-1233

Ilenič Ljudmila Seršen, Bokalova 13, Je-
senice, delovno knjižico. g-1087

Ileršič Anton Jakob, Kajuhova 16, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2706. p-1008

Ilijaš Snežana, Celovška 264, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40052. s-1293

Iljaš Matjaž, Puciharjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
171189, S 1077520, izdala UE Ljubljana.
s-1057

Istenič Branko, Jakčeva 5, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 414080, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. S-1058

Ivković Slađana, Grafenauerjeva ulica
41, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Miš-
ka Kranjca. s-1156

Janžekovič Slavko, Markovci 27, Mar-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 12295. g-1188

Janžič Ines, Frankovo naselje 42, Škofja
Loka, dijaško mesečno vozovnico, št. 8110.
s-1162

Janković Uroš, Ul. bratov Učakar 114,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4887. s-1258

Janković Zoran, Gmajna 68, Notranje
Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št.
3820. s-1254

Japokin Edvard, zavarovalno polico, št.
0292872. g-1295

Jasnič Denis, Pod kostanji 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7071. s-1272

Javornik Anamarija, Dunajska 319,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23875, izdal LPP. s-1123

Jazbinšek Božidar, Pionirska pot 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 849915, št. reg. 67199. s-1026

Jelenc Anton, Borovak pri Polšniku 1,
Polšnik, delovno knjižico. s-1029

Jesih Karolina, Dolenjska cesta 154,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446357. s-1251

Jurkovič Miha, Mahovnik 84, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 9710, izdala UE
Kočevje. g-1085

Kastelic Urša, Dolenjska cesta 45, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10097.
s-1135

Kastelic Anica, Osojnik 12, Semič, de-
lovno knjižico. p-1033

Kavčič Andrej, Pod lipami 64, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9360,
izdal LPP. s-1064

Klančnik Tomaž, Savska, Mojstrana,
vozniško dovoljenje. g-1264

Klavs Dejan, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1055833. s-1212

Kožar Amela, Ljubljana, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 8843. s-1146

Kobe Roman, Cirkulane 52a, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 31146,
izdala UE Ptuj. g-1079

Kogej Doris, Tbilisijska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644683, št. reg. 137024. s-1205

Kogovšek Stane, Sinja Gorica 15, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 3138. g-1179

Kokol Rudolf, Dornava 84 A, Dornava,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1960. s-1133

Kolenc Alenka, Preglov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38782.
s-1032

Kopše Igor, Cesta C. Kosmača 54, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23051.
s-1255

Koritnik Maja, Puterlejeva 25, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37163.
s-1267

Koroša Štefan, Kobilje 170, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12080.
p-1016

Korošec Branko, Jakčeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33873.
s-1207

Kos Anamarija, Adamičeva 3 d, Grosup-
lje, spričevali 1. in 2. letnika, izdala Gimna-
zija Ledina v Ljubljani leta 1990 in 1991.
s-1292

Kos Dejan, Novi svet 6, Škofja Loka,
vozovnico, št. 402207, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-1265

Kos Primož, Celovška 185, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38911, izdal
LPP. s-1052

Kosec Lidija, Babinci 41 B, Ljutomer,
vozniško dovoljenje. g-1234

Kosjan Vladimir, Račica 58, Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 7594. p-1038

Kovačič Damir, Česnikova 20, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 395.
s-1033

Kovačič Mojca, Presetnikova ulica 14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1036940.
s-1203

Kozamernik Jože, Savlje 80, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051864, št. reg. 136800. s-1034

Košir Miran, C. Dolomitskega odreda 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 644819, št. reg. 112174.
s-1147

Košler Anton, Boga vas 1, Šentvid pri
Stični, delovno knjižico. s-1037

Košljar Jože, Trška gora 43 a, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30544.
g-1239

Kočevar Katja, Marjana Kozine 20, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 35860. g-1183

Kržmanc Marjan, Kratka ulica 4, Notra-
nje Gorice, delovno knjižico. s-1277

Kralj Igor, Sveti Peter 7, Izola, promet-
no dovoljenje. g-1092

Kralj Igor, Sveti Peter 7, Izola, zavaro-
valno polico št. 368202. g-1093

Kranjc Marko, Neubergerjeva 3, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
008617. s-1028

Križ Rado, Povšetova ulica 104 D, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. 1502, izdal
RŠTO Ljubljana. s-1024

Kunaj Marjan, Vojsko 32, Koprivnica
pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-1021

Kunst Rudolf, Trbče 27, Bistrica ob Sot-
li, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1502, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-1032

Lahne Jožica, Sela 7, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14160, iz-
dala UE Novo mesto. g-1080

Lampe Mirko, Zadlog št. 74, Črni vrh,
potrdilo o opravljenem tečaju za poklicnega
šoferja, izdala šola za voznike motornih vo-
zil Ježica leta 1974. s-1121

Lapajne Matej, Bogišičeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229813, št. reg. 17364. s-1198

Lasan Bernarda, Hladilniška pot 7 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892235, št. reg. 117297. s-1220

Lasan Bernarda, Hladilniška pot 7 c,
Ljubljana, delovno knjižico. s-1221

Laure Jože, Lokovica 85A, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18832.
p-1031

Lavrenčič Bojana, Žapuže 94, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13063. g-1195

Leban Branko, Saksid 26/A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-1004

Lemut Melita, Plače 25, Ajdovščina, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani. s-1160

Liberšak Peter, Rovte 138 D, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
158425. s-1217

Likar Jani, Cesta na Belo 14, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika elektrotehniške šole Iskra
Kranj. g-1210

Lindič Ivanka, Turjaško naselje 13, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje. g-1097

Litrop Piroška, Dolga vas 138, Lendava,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole, izdal
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
v Ljubljani 14. 3. 1984. g-1090

Lovšin Andrej, Tugomerjeva ulica 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22338, št. reg. 81294. s-1155

Lovšin Tjaška, Tugomerjeva ulica 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 223340, št. reg. 45864. s-1154
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Lukman Srečko, Predoslje 129b, Kranj,
zavarovalno polico št. 381973, izdala Zava-
rovalnica Adriatic v Kranju. g-1083

Lukunić Barbara, Vodnikova 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7880.
S-1063

Majcen Lovro, Ulica borca Petra 12,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne ko-
vinarske šole v Domžalah, izdano leta 1976.
s-1153

Makorič Špelič Jerica, Parecag 119, Se-
čovlje, zavarovalno polico, št. 0383622.
g-1237

Marc Jožef, Lavričeva 74, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
362920. g-1224

Marjetič David, Gozdna pot 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37420.
s-1167

Marsić Robert, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev.
s-1171

Matijašev Nada, Podsabotin 3, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-1003

Mertelj Alenka, Srednji vrh 4, Gozd Mar-
tuljek, vozniško dovoljenje, št. S 743540.
g-1072

Metelko Albin, Petrova vas 15, Črno-
melj, delovno knjižico. g-1238

Mihalič Antonija, Lendavska ul. 25 b,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B, izdala UE Murska Sobota. p-1039

Mihelič Branko, Grajena 42, Ptuj, potr-
dilo o znanju CPP, št. 1145. g-1009

Mikec Jasna, Levarjeva 65, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37197. s-1285

Mlakar Uroš, Runkova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932715, reg. št. 119790. s-1116

Močnik Frančišek, Gornji Rudnik II/3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17911, S 212305, izdala UE Ljubljana.
s-1046

Mrvar Boris, Cvibelj 11, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 19583, izda-
la UE Novo mesto. s-1101

Murn Jurij, Resslova ulica 4, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 14692. g-1215

Muzlovič Milena, Zgornje Škofije 19,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
2421. g-1216

Nagode Mateja, Titova 18, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1789. s-1169

Nežmah Lea, Ziherlova 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 28972. s-1014

Nemec Andrej, Ljubljanska cesta 35, Tr-
zin, indeks Fakultete za pomorstvo in pro-
met v Portorožu smer promet in zveze.
s-1107

Nemgar Petra, Laze 8, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1090604. s-1159

Nolar Slavica, Savinjska c. 11a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9900,
izdala UE Trbovlje. g-1089

Oblak Janez, Šentjošt nad Horjulom 52,
Horjul, indeks Univerze v Mariboru. s-1278

Odlak Helena, Osterčeva ulica 11, Mari-
bor, dijaško mesečno vozovnico, št. 12823.
s-1276

Oto Aljoša, Javornik 33, Ravne na Ko-
roškem, diplomo in indeks SŠTNPU Ravne
na Koroškem. g-1283

Pajovič Ksenija, Glinškova pl. 3, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37710,
izdal LPP. s-1045

Pernuš Aleš, Urha Stenovca 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27232.
s-1165

Peterle Marija, Cerovec 19, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6295, S
000692824, izdala UE Trebnje. s-1100

Petrovčič Matej, Trebinjska ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1023845, št. reg. 206853. s-1001

Pinterič Violeta, Volkmerjeva 20, Ptuj,
spričevalo Srednje ekonomske šole. g-1228

Piskar Jaka, Rozmanova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36496. s-1113

Pišorn Edvard, Trg svobode 30, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 18183. g-1208

Požeg Anka, Oprešnikova ulica 35,
Kranj, delovno knjižico. s-1164

Podboršek Marta, Dragomelj 36, Dom-
žale, indeks št. 81398234, izdala Ekonom-
ska poslovna fakulteta Maribor. s-1103

Polak Jože, Sedlarjevo 8, Buče, zavaro-
valno polico. g-1010

Poličnik Vincenc, Lesno brdo 27, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3039, izdala UE Vrhnika. s-1114

Pranjič Sandra, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 21036.
s-1257

Pretnar Urška, Selanov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31153. s-1149

Primožič Anton, Partizanska c. 41, Škof-
ja Loka, zavarovalno polico št. 363371, iz-
dala Tilia d. d. Novo mesto. g-1081

Primožič Tomaž, Partizanska cesta 41,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. 24023. g-1082

Prodanovič Žarko, Delavalijeva 8, Ko-
per, delovno knjižico. g-1184

Prokshi Nataša, Avšičeva cesta 48, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15028.
s-1118

Prša Tadeja, Aljaževa 52, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico št. 24295, izdal
LPP. s-1138

Pucelj Angela, Stantetova 4, Velenje,
hranilni knjižici, št. 361074/30 in št.
327927/82. g-1004

Puhov Vahida, Ul. G. Levičnika 60/A,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7246.
g-1015

Purić Nurija, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077509, št. reg. 3335. s-1279

RSL d. o. o., Lebanova 38, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 0358281. g-1141

Rakovača Goran, Kandijska 41, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3056. g-1274

Ravhekar Matjaž, Vandotova 5, Kranj-
ska gora, vozniško dovoljenje, št. S 302562.
g-1259

Reberšak Jožica, Curnovec 40 c, Srom-
lje, potrdilo o vplačanih delnicah M banke,
št. 00678767 (tri delnice druge izdaje).
p-1006

Rigač Gregor, Pregljev trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27115,
izdal LPP. s-1112

Rožman Dragica, Zg. Kocjan 6, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2075. p-1007

Rovšek Mirko, Miklošičeva cesta 22,
Ljubljana, delovno knjižico. s-1038

Rupert Ivan, Matena 43, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 15454, št. reg.
92734. s-1244

Rus Nataša, Puštal 101, Škofja Loka, de-
lovno knjižico. s-1050

Rusjan Borut, Neblo 9, Dobrovo, voz-
niško dovoljenje. p-1029

Savić Božena, Pot na Fužine 19, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32689.
s-1291

Semenič Alojz, Žihlava 5/a, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9084. p-1002

Simić Anđa, Celovška 142, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39373. s-1152

Simkič Pavla, Tomšičeva 32, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 1051912 in
zeleno karto, št. 1047207. g-1177

Sitar Stjepan, Spodnji Hotič 33, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7122.
s-1230

Skočič Ermin, Cesta v Gorice 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8788.
s-1231

Skutelj Otmer, Jerman vrh 15, Škocjan,
delovno knjižico. p-1005

Slavec Aleš, Kebetova ulica 10, Kranj,
zavarovalno polico št. 444829, izdal Adria-
tic d. d. Ljubljana. s-1044

Slavic Marija, Grobelno 120, Šentjur,
vozniško dovoljenje. p-1020

Smuk Ivan Stanislav, Jakčeva 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6309, S 101564, izdala UE Ljubljana.
s-1039

Solce Darka, Glinškova ploščad 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
107570, S 971430, izdala UE Ljubljana.
s-1049

Stante Bojan, Selo pri Robu 12, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, izdal Ministrstvo za zdravstvo, leta
1984. s-1270

Steklasa Albin, Žalna 70 a, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14540,
izdala UE Grosuplje. s-1051

Stjepić Hana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28018. s-1102

Strniša Jože, Gregorčičeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169047, reg. št. 45277. s-1119

Sušec Jože, Legen 156, Šmartno/Slovenj
Gradcu, delovno knjižico. s-1222
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Šabič Elvis, Brilejeva 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13578. s-1157

Šegula Miroslav, Topolšica 68, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21559.
p-1030

Šiberl Klemen, Stara cesta 32, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4055, izdal
LPP. s-1040

Šifrer Bor, Francarija 28, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41307,
izdala UE Kranj. g-1192

Škapin Matej Iztok, Obrtniška 11, Kozi-
na, zavarovalno polico, št. 0369693. g-1235

Škoberne Teodor Zvonko, Rudarska 1 d,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 677. g-1013

Škorjanc Alojz, Zibika 28 A, Pristava pri
Mest., spričevalo. p-1019

Škrjanc Bojan, B. Levičnika 46 H, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 438. g-1182

Špec Urban, Gotoveljska c. 4, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 625664.
p-1018

Štakolič Marko, Podsabotin 12, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Nova Gorica. p-1034

Štempelj Barbara, Pot v Jele 14, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10467, izdala UE Vrhnika. s-1137

Štern Ernest, Partizanska 18, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3276. g-1186

Štrukelj Vasja, Gunceljska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998611, št. reg. 206123. s-1023

Šubic Miran, Zgornje Bitnje 240 a, Žab-
nica, zavarovalno polico št. 0374101. g-1084

Šušteršič Sabina, Dovje 94b, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Jese-
nice. g-1088

Tacol Boštjan, Streliška 37 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2139. s-1241

Težak Jožef, Gregorčičeva 1, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2569.
g-1209

Tompa Barbara, Lendavske gorice 113
b, Lendava, dijaško mesečno vozovnico, št.
23694. s-1168

Tomšič Andreja, Kajakaška cesta 99,
Ljubljana, spričevali 1. letnika, izdala Sred-
nja agroživilska šola v Ljubljani leta 1991
in 1992. s-1136

Trnovec Blaž, Trebinjska ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0377013. s-1163

Udir Tadej, Drulovka 2a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40800, S
272385. g-1077

Umbreht Dušan, Senožeti 41 b, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 60741, S 890323, izdala UE Ljubljana.
s-1043

Unicar d. n. o., Rozmanova 19, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 0358974-AO.
g-1197

Valenčič Vojka, Nazorjeva ulica 3, Ljub-
ljana, diplomo Filozofske fakultete, št.
754/69-70. s-1020

Valič Vitjan, Zalošče 301, Dornberk,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 64/94. g-1073

Valušnik Matjaž, Pretnarjeva ulica 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 377872.
s-1256

Vatovec Silvo, Istrska c. 107, Koper, za-
varovalno polico, št. 0468494. g-1007

Verbič Jure, Zgornji Brnik 136, Cerklje,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-1211

Verč Urška, Kamnogoriška 45, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3145. s-1242

Vesijaver Ines, Seča 27, Portorož, zava-
rovalno polico, št. 0371167. g-1185

Vidovič Vladimir, Trg revolucije 4, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5997. g-1178

Vihčnjak Matilda, Pobrežje 137, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Ptuj. g-1287

Virag Kristina, Sadarjeva ulica 6, Ko-
menda, zaključno spričevalo Frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996. s-1139

Vizjak Boštjan, Podljubelj 273, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7303,
izdala UE Tržič. g-1086

Vovko Rok, Ratež 48, Brusnice, dijaško
mesečno vozovnico, št. 35664. s-1266

Vovčko Danijel, Chengdujska 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35114,
izdal LPP. s-1122

Vujanič Tamara, Brilejeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31827, izdal
LPP. s-1099

Wenzl Hans, Anžurjeva 8a, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0377809, zeleno kar-
to št. 0343709, izdala Zavarovalnica Adria-
tic Ljubljana. s-1056

Zadravec Alenka, Menardova ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91574, št. reg. 118388. s-1261

Zagoršek Florjan, Zvezda 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145062, št. reg. 169606. s-1201

Zajc Tomaž, Švabičeva 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16317. s-1218

Zajec Bojan, Novo Polje cesta XVI/11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 586660. s-1016

Zajec Karmen, Grajski trg 38, Žužem-
berk, študentsko izkaznico, št. 565. s-1202

Zaplotnik Ladislav, Mačkovo naselje 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 639669, izdala UE Kranj. g-1226

Zibler Sava, Na jasi 13, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15466. g-1003

Zupan Miha, Struževo 49a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. 1045581. g-1076

Zupan Savo, Pod ostrim vrhom 42, Trbov-
lje, zavarovalno polico, št. 426405. s-1289

Zupan Savo, Pod ostrim vrhom 42, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7109. s-1290

Zupančič Anton, Meniška vas 85, Do-
lenjske Toplice, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Poklicne gradbene šole, izdano leta
1976. g-1075

Žagar Milka, Skopska 8, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo, izdano na ime Andol-
šek Milka. g-1273

Žerjav Manja, Cesta v Šamrtno 12, Voj-
nik, dijaško mesečno vozovnico, št. 19506.
s-1019

Židan Teja, Podpeška cesta 252, Notra-
nje Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št.
3560. s-1150

Žumer Maja, Poljanski nasip 32, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9399.
s-1204

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-39807

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07755 z dne 31. 1. 1996 pri subjektu
vpisa BIA, podjetje za laboratorijsko in
procesno opremo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Adamičeva 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02476/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo sedeža, dele-
žev  in  osnovnega  kapitala  s  temile
podatki:

Matična št.: 5327601
Sedež: Ljubljana, Teslova 30
Osnovni kapital: 2,194.010 SIT
Ustanovitelji: Lakovič Gorazd, Ljublja-

na, Trnovski pristan 6, vstopil 11. 10. 1989,
vložil 162.814 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gerl Marko, Ljubljana, Pustovrhova
ulica 15, vstopil 11. 10. 1989, vložil
162.814 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Koselj Primož, Ljubljana, Kumrovška uli-
ca 13, vstopil 11. 10. 1989, vložil 363.868
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Knežević
Miomir, Ljubljana, Jamova cesta, vstopil
11. 10. 1989, vložil 173.192 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štrancar Aleš, Aj-
dovščina, Planina 45, vstopil 24. 1. 1990,
vložil 591.035 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štravs Rok, Bled, Rožna ul. 16, vsto-
pil 24. 1. 1990, vložil 247.632 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zochbauer Emme-
rich, Herzogenburg, Schulrat Schneider-
Gasse 19, vstopil 24. 1. 1990, vložil
216.676 SIT, odgovornost: ne odgovarja in
Josić Djuro, 1000-Berlin 44, Herrfurthplatz
5, vstopil 4. 2. 1991, vložil 275.979 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O GRADITVI
OBJEKTOV

GRADBENA POGODBA

Na številna vprašanja, kdaj bo založba ČZ Uradni list Republike Slovenije

izdala nove predpise o graditvi objektov, odgovarjamo, da je ta priročnik izšel.

Pojasnila k nekaterim spremembam zakona o graditvi objektov je pripravila

sodelavka Ministrstva za okolje in prostor, dipl. iur. Alenka de Jong Nemanič.

Med zakoni je najprej objavljeno neuradno prečiščeno besedilo zakona o

graditvi objektov. Spremembe in dopolnitve tega zakona so bile v uradnem

listu objavljene 25. oktobra 1996. Sledijo jim veljavni podzakonski predpisi,

zakon o urejanju prostora, zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

ter zakon o stavbnih zemljiščih.

V drugem delu knjige pa je ponatisnjeno XIII. poglavje zakona o obligacijskih

razmerjih z naslovom Gradbena pogodba s komentarjem pok. prof. dr. Stojana

Cigoja. Dodane pa so tudi gradbene uzance.

Cena 1990 SIT (10393)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


